
ujsymposion 
társadalom 
m űvészet 
kritika 

1980. 
január 
február 
16.  
évfolyam 

177/178 





Egy történet elképzelt zárójelenete: Ana Miloševi ć  a kora délutáni gyorssal 
megérkezik Újvidékre, poggyászát a vasútállomási csomagmeg ő rzőben hagyja, 
de most nem rohan azonnal az utcai telefonfülkébe, hanem — minha egy el ő re 
megfontolt terv szerint cselekedne — lassan elindul a város központja felé; nem 
akar találkozni senkivel, de ez a tudat csak növeli a boldogságát, annyira, 
hogy szó nélkül le tudna feküdni az els ő  férfivel, aki megszólítja, a nevét sem 
kérdezné, egy mondatot sem várna el tő le, de mindez nem következik be, 
könnyű  nyári cipője talpán át érzi a forró aszfaltot, nézi a sugárutat, de már csak 
a város emléke itatja át a képzeletét; ő  már tulajdonképpen nincs is itt; a Zagreb 
cukrászda el őtt megáll, s mintha a bizonytalanság lenne a legnagyobb reménye, 
újra elképzeli magának — ki tudja hányszor és hányféle változatban — T. A.-t 
amint — tehetetlenül, mint akit a kelepcébe vetettek — a Katolikus porta bejárata 
előtt sétál, bámulja a Dornstádter cukrászda sötét ablaküvegeit, id őnként türel-
metlenül az órájára pillant és képzeletében visszapergeti azokat a tereket, utcá-
kat, vendéglőket és cukrászdákat, amelyek tanúi voltak e hosszú várakozás 
egy-egy reszletének, s amint abban az iszonyú hangzavarban a részletek össze-
állnak, az egész város egy feltételes megállóhellyé változik, amelyet ismeretlen 
szokású és hatalmú emberek ostromolnak s ő  mint egy nevetséges figura sé-
tál közöttük, mert úgy érzi, hogy őt is ostromolják, de nem érti, m ~é гt nem 
bántják. 
Ez az elképzelt zárójelenet sok mindenben különbözik attól a képt ő l, amelyet Ana 
megfogalmazott magának, amelyet elküldött — eldobott. Meghökkenek; ha elisme-
rem az ő  képzeletét, megcsonkítom az enyémet. Amíg töprengek Ana romantiká-
ján, rájövök, hogy becsapott, ő  nézett vissza, ugyanazzal a csodálkozó tekintettel, 
amellyel én néztem volna rá. Mert Ana el őször úgy látta T. Á.-t a Dornstádter cuk-
rászda előtt, mint aki türelmetlenül várja a döntés óráját. Err ő l az ábrándról talán 
csak akkor mondott le (meddig is?), amikor megváltotta a piszkos belgrádi vasút-
állomáson a vonatjegyet Párizs felé. Akkor értette meg az elodázás pátoszát, 
a szüntelen elodázásét, amelyet felváltva kerget a veszély és a nyugalom. 
De előtte hitte talán, hogy T. Á. Olgát várva fél — készül végs ő  menekülésre. 
Szembesülve a főtéren a kavargó tömeggel, a fáklyásmenet látványával, a han-
gosbeszélők fel-felbődülő  hangjával T. Á. tehetetlensége onnan származik, írta 
Ana, hogy megdöbbenve tapasztalja: le kell mondania Olgáról. Ezért id őzik el 
olyan türelmesen T. Á. gondolatainál, annál a kézmozdulatnál, amellyel fel-
húzza a karján a manzsettáját és a zakója ujját, hogy megnézze óráját. Olga 
már vagy fél órát késett és T. Á azt számolgatta, hogy ha már lezárták a Kra-
Ijica Marija sugárutat, akkor Olga megérkezhetett volna egy kis kerül ővel, a Du-
na, a Pašićeva majd a Grčkoškolska utcákon át. A báni palota reflektorfényben 
fürdött, és környéke, mint egy rossz álom, kihalt volt. Csend őrkordon zárta le 
a hozzá vezet ő  utcákat, amelyek hónapok óta el őször voltak kivilágítva úgy, 
mint régen. Feje fölött piros-fehér-zöld zászlók lobogtak, T. Á. félszegen fel-
pillantott rájuk, aztán lehajtott fejjel nekitámaszkodott a templom falának. 
A fegyelmezetlen le-föl sétáló csend őrök gyanakodva méregették, nem enged-
ték ki a főtérre, azért csak a Katolikus porta bejáratának tenyérnyi helyén fo-
roghatott körbe-körbe.Újra meg újra el ővette Olga levelét, szó sincs tévedésr ő l, 
azt írja benne, pontosan fél nyolckor várja a Dornstádter cukrászda el őtt. 
Kezdődött a fáklyásmenet: elöl jöttek a kerékpárosok, piros-fehér-zöld $ntlikák-
kal voltak feldíszítve még a küll ők is, aztán érkezett három irányból a Zsidó 
utcából, a Njegoševából és a Kraja Aleksandrából a lovas bandérium. 
T. Á. behunyta a szemét, hallotta az egyhangú lépteket, b ő rével érzékelte 
a zászlók suhogását, az arcát perzselték az imbolygó-lobogó fáklyalángok, 
néhány lépést tett hátra, úgy érezte a tömeg feléje ta rt , őt akarja eltaposni, ijed-
ten nézett szét maga körül, aztán hirtelen, mintegy parancsszóra, elhallgatott 
a zenekar, a tömeg megállt, felzárkózott. Egy pillanatra csönd lett, aztán óriási 
lárma csapott fel a katedrális tornya felé, betöltötte a Krajica Marija sugárutat, 
a Kralj Petar utcát, felkiáltások, ovációk zuhogtak aSzentháromság-szobor 
környékérő l, kisebb csoportok neveket kiáltottak be, ő  pedig újra megingott, 
nekidő lt a katedrális falának és úgy érezte, nem bírja tovább. Reggel még jéges ő  
volt, amely felmosta a város porát-piszkát, megtisztította a leveg őt, de késő  dé-
lután kisütött a nap, amely felszívta a friss ózonszagot és estére a leveg ő  újra 
fullasztó lett, úgy érezte, hogy oxigénhiánnyal küzd és arra gondolt, legjobb 
lenne megszökni a Duna-partra, elmenni innét, hogy még tanúja se legyen az 
eseményeknek, amelyekt ő l már hónapok óta el őre iszonyodott. 
De a sors úgy hozta, hogy mindent lásson: kénysžeredotten betekintett a Dorn-
stádter cukrászdába, az ablaküvegben meglátta fáradt, beesett szemeit, huszon-
öt éves volt, de legalább negyvennek látta magát a sötét ablaküvegen, amely 
elő l elhúzták a fehér csipkefüggönyt, és nosztalgikusan emlékezett vissza 
a régi barátra, akikkel itt őszintén mindent megtárgyalt és kamaszos terveket 
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tő lük, hogy fejbő l tanulják meg a Kommunista kiáltványt és a Dornstádter cuk-
rászda h űvös, előkelő  nyugalmában olyan sejtelmesen ismételgette: „a pro-
letárok e forradalomban csak láncaikat veszíthetik, cserébe egy egész világot 
nyerhetnek", hogy T. Á. ijedten szétnézett, mintha attól tartana, hogy felrobban 
körülötte ez a puhán piheg ő  világ, amelyben ő  megigézve bámulta az úriasszo-
nyokat, a nyurga sz őke lányokat, akik hangosan vihogtak egy kávé mellett a kis 
kerek asztalkák körül, miközben ő  az asszonyok fellebben ő  szoknyáját leste, 
amint a harisnya fölött megvillannak b ő rük világosabb tájai. De ezek a szorongó 
pillantások nem akadályozták meg abban, hogy — akárcsak barátai — ne 
nézzen megvet ően a kávézó világra. A buja, kamaszos képzelet és az ifjúság 
világmegváltó metaforája vívta lelkében a harcot és ő  hol ide billent, hol oda; 
és akit most oly gunyorosan emlegetett, ugyanaz a Botor Józsi, amikor a kalapját 
illedelmesen a fogasra tette, leült a bársony fotelbe és dicsekedni kezdett 
azzal, hogy ő  is ott volt a Katolikus Körben, amikor várták a magyarokat, ott 
volt a kis Rókus-templomban a nagymisén is. T. Á. hallgatott. Te talán még 
mindig kommunista vagy? — kérdezte ekkor Botor gyanakvóan. Te legalább 
tudod, hogy sohasem voltam az, tudod, hogy sohasem akartak befogadni 
bennünket. A másik türelmetlenül legyintett. Egyébként is, nem bánom, legyél 
kommunista, mert az egy olyan, hogy mondjam... gyerekjáték. De most igazi 
idők jöttek, most megmutathatja a nemzedékünk, hogy mit tud. Az egyik 
rokonom máris a kémelhárítóba került, hív engem is, te nem jönnél velem? Jobb 
lenne neked is, mondta magabiztosan. De T. A. csak rázta a fejét. S a ke-
mény, katonás hangok hallatára merült fel benne, hogy mit is jelentett csakugyan 
az a nem, s újra a tér felé pillantott, látta, hogy átcsoportosul a tömeg, a lovas 
bandérium egy csoportot képez, a fáklyahordók is találkoztak, gyorsabban, gyor-
sabban, hallotta a pattogó hangokat a tér szegélyér ől, az emberek pedig szolgá-
latkészen, majdnem alázatosan hagyták magukat sodortatni, igazgatni jobbra 
vagy balra, ő  pedig — mintha csak a készül ődés emlékeztetné erre —újra el ővette 
Olga levelét, mert erőtlen volt már az emlékezete, bizonytalan volt, hisz úgy érez-
te, a fejébő l úgy hullanak ki az emlékképek és az adatok, mint a szitából a homok, 
mindaz, ami megtörtént vele, csak afféle sejtéssé laposodik. De szó sem volt 
tévedésrő l, a kockás füzetlapon ismerős apró betűkkel írta, hogy május huszon-
egyedikén, szerdán találkozzanak. Egyre idegesebben várta Olgát, akit majdnem 
egy éve nem látott, s akit hiába próbált kitörölni emlékezetéb ő l, képtelen volt erre; 
hányszor ugrott le a Kralj Petar utcában a kettesr ő l azon a környéken, ahol Olga 
lakott, pusztán azért, mert a szeme káprázott; visszaemlékezett, mennyit topor-
gott a Dornstádter cukrászda vagy a Pallasz mozi el őtt, a szomszédos Gambri-
nuszban, a Kraljica Marija söröz őjében, vagy a Kralj Petar utca egyik átjáróháza 
előtt, míg reá várt, és eközben sohasem volt biztos, hogy Olga megérkezik-e 
vagy sem. Néha órák hosszát is leste teljesen feleslegesen, mert tudta, hogy 
Olga már úgysem érkezik meg. De mégis: játszott a csodákkal, képzeletét 
megerő ltette, reménykedett, megfogalmazta magának, hogyan magyarázkodik ki 
Olga a késés miatt — s amikor végképp összeroppant képzel őereje és olyan lett, 
mint egy száraz szivacs, akkor megnyugodtak idegei is és lassan, merev léptek-
kel elindult haza, csak azt érezve magában, hogy aludni kéne már, napokig, 
hónapokig, a legjobb lenne, ha ki sem tenné a lábát az albérleti szobájából, még 
a háziasszony se nézzen feléje, hogy jól kipihenhesse magát, vagy még jobb 
lenne elutazni Dubrovnikba, nézni a tengert, megbámulni a turistákat, minderre 
csak álmában gondolhatott, mert minden reggel pontosan hatkor várta a f őnök az 
ügyvédi irodában, s neki egész délel őtt az aktákat kellett tanulmányoznia; ki-
keresnie a megfelelő  paragrafusokat, átlapozni a periratokat, postáznia kellett a 
leveleket, megírni az ügyfeleknek az el őzetes beszélgetés időpontját, a tárgyalás 
esetleges napját; s amikor keser űen leült a fegyelmezett akták közé, úgy érezte, 
mégis ez a legbiztosabb megoldás, az igazságos büntetés a képzelet szabadsá-
gáért, amelyet úgy élt át, mint az ifjúság hosszú sikoltását — a paragrafusok, 
a törvénycikkek, a panaszok, s jegyz őkönyvek, a fellebbezések sáncaiban 
biztonságban érezte magát; íme a valóság, amely a tiéd, gondolta keser űen, 
megbánva már az árulását, a gondtalanságnak való kiszolgáltatottságát, készült 
feladni első  játszmáját, amelyben képzelete volt a rulettasztalon forgó tét, érveket 
keresett, amelyekkel ki űzi magából a báni iroda egyik tanácsosának a lányát, aki 
egy bakfis kíváncsiságával közelít felé, úgy kísérletezik vele, mint egy egérrel; 
megvizsgálja érzelmeit, haragjait, indulatait, elmondja neki távoli emlékeit Kralje-
vóról, ahol apja született és cserébe azt kérdezi t ő le, mondja meg végre, milyen 
dolog is magyarnak lenni, ő  ezt sehogy sem érti, folytatja, és trillázva nevet, mire 
T. Á. újra dermedten néz fel a Kraljica Marija söröz őben, ahol ültek éppen: a való-
ság újra lesben állt, mintha az akták mögül bújt volna el ő , ez a kérdés újra csak 
olyan volt, mint a tömegek ovációja a főtéren, az egyenruhás emberek által vezé-
nyelt éljenzés-zuhatag és rémülten látta, hogyan csap mindez az égre a kivilágí-
tott város reflektorfényeiben: kényszeredetten nézte az izzó Báni palotát, a bocs-
kai-ruhákat, a leventeruhákat, a virágcsokrokat a csitri lányok kezében, a lovas 2 



bandérium toporgását, amikor valaki megérintette a kezét. Egész testén boldog 
remegés futott át, ismerte ezt az érintést, az ujjhegyek gyöngéd matatását a b ő-
rén — megfordult és Olga ismerős alakját pillantotta meg. Mohón nézett rá, hosz-
szú, szőke, lágyan vállaira símuló hajára, apró mandulaszemére, asszony- és 
bakfistestek között lebeg ő  alakjára, a lábszáráig ér ő  dohányszín ű  krepp ruhájá-
nak nagy, ráncolt zsebeire; ahogy viszontlátta Olgát, úgy érezte magát, mint aki 
féltve ő rzött papírjai között egy régi vallomást talál, amelynek szövege régen be-
ivódott tudatába s izgatottan újra olvasni kezdi a megsárgult lapot, amit már olyan 
jól ismer —érzelmeinek fényképmásolata láttán holtpont-állapota egy rejtett való-
sághoz idomult, el akart felejteni minden mást, ez az egy év nélküle pihekönny ű -
nek tűnt: azt a könnyedséget idézte, amellyel céltalanul csatangolt a város utcáin, 
ismerkedve a haszontalanság, a kagylóba záp gyémánt szellemével — egy 
másodperc és elt űnt a jelen és a múlt közé béáramló z ű rzavar. A báni palota 
roppant reflektorfényeinek távoli ragyogásában nézték egymást, lesték azt a vál-
tozást, amely lejátszódott bennük ezerkilencszáznegyven júniusa óta, amikor 
utoljára találkoztak a Habag vendégl őben. Olga elhúzta a kezét, T. Á.-nak id ő  
kellett gondolatai rendezéséhez: a búcsú vagy az újbóli találkozás olyannak t űnt, 
mint a nyak ívének lassú mozdulata; nem örömteljes, boldog, jó vagy rossz 
dolog, hanem a folytonos hullámzás, ringás megdöccenése, az ajtónyitás várat-
lan csikordulása, az izmok megfeszülése egy hosszú menekülés el őtt, s ebben 
a tompa határesetben fürkészve nézte Olgát, a hosszú dohányszín ű  ruha nem 
rejthette el, hogy teste teltebb lett egy kicsit, mint legutóbb volt, a nyaka tövére 
gondolatban már ráncokat rajzolt, az arcára vastagabb púderréteget képzelt a 
szeme. Mint akinek egy elfelejtett és félbeszakított mondatot kell kiegészítenie, 
keresgélte magában a szavakat, nem ismerve a végszót, csak a mondat zenéjét, 
ritmusát véste emlékezetébe —úgy próbálta az összefüggéseket felidézni, s ami-
kor azt kérdezte, hová menjenek, hová üljenek le, fejében egy más mondatháló 
remegett, Olga válaszként tétován szétnézett, félve a tér felé pillantott, mire T. Á. 
gyorsan átkarolta a lányt és a szomszédos Gambrinusz felé indult vele, abban 
reménykedve, hogy a megszokott helyen majd jobban feltalálja magát. Olga 
hálásan nézett rá, nem kell tovább gondolnia a találkozás kérd őjeleire és bocsá-
natkérően magyarázni kezdte, azért késett, mert a rend ő rök mindenfelé lezárták 
az utat, kis ismeretlen mellékutcákon tudott csak eljutni, amelyek olyan csende-
sek voltak, hogy azt hitte, labirintusba került, ahol az ablakok mögül mindenki őt 
figyeli. A Gambrinusz söröző  előtt pedig hirtelen megkapaszkodott a fiúban, mint-
ha csak ezért jött volna el, mintha hetekig csak ezt a mondatot hordozta volna 
a lelkében és semmi mást: mióta bejöttek, minden annyira megváltozott, mondta 
és egész testén különös emyedtség vett er őt. 

Az önreflexió csodája: agyunk, mint egy éhes szörnyeteg jóíz űen elfogyasztja 
történeteinket. Marad a mosatlan tányér, a történelem konyhaszaga, a szakács-
nő  zsíros bűnbánata. Ana még reménykedett, játszott a válaszutak dallamán, 
ezért hát T. Á.-nak is reménykednie kellett a Dornstádter cukrászda el őtt. Hogy is 
juthatott volna eszébe, hogy T. A. félhetett is: mi lesz akkor, ha Olga mégis 
megérkezik. Újra meg újra el ővette Olga levelét, már nyolc óra is elmúlt, 
behunyta a szemét, hallotta az egyhangú lépteket, b őrén érezte a zászlók 
suhogását, az arcát perzselték az imbolygó-lobogó fáklyalángok, néhány lépést 
tett hátra, úgy érezte, a tömeg feléje ta rt , őt akarja eltaposni, aztán egy pillanatra 
csönd lett, majd újra óriási lárma csapott fel a katedrális tornya felé, betöltötte a 
Kraljica Marija sugárutat, a Kralj Petar utcát, felkiáltások, ovációk zuhogtak a 
Szentháromság-szobor körül, kisebb csoportok neveket kiabáltak be, ő  pedig 
megingott, nekidőlt a katedrális falának és úgy érezte, nem bírja tovább. Eszébe 
jutottak a hosszú várakozások a zajos utcákon és a zajos vendégl őkben, az 
idegesen felhajtott Stock-konyakok, a fizet őpincérek gúnyos mosolya, a szenve-
dés spirálrugója, amelyet Olga jövetele esetleg megszakíthat és akkor újra 
kellene kezdenie az egészet, de honnan, melyik az a pont, ahonnan újra lehet 
mindent kezdeni, hogy Olga is benn maradjon a képben. Érezte is, sehová sem 
térhet vissza, mert mindenhonnan elutasították, menekült útirány nélkül, eszébe 
jutottak Zavarkő  Bandi minapi szavai: nem, te sohasem lehetsz elvtársunk, nem 
vagy közénk való, s erre kényszeredetten betekintett a Dornstádter cukrászdába, 
az ablaküvegben meglátta fáradt, beesett szemeit, huszonöt éves volt, de 
negyvennek látta magát a sötét ablaküvegben, amely el ől elhúzták a fehér 
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őszintén, mindent megtárgyalt és kamaszos terveket eszelt ki. Bodor Józsi, a 
kishegyese tanító fia azt követelte t őlük, hogy fejből tanulják meg a Kommunista 
kiáltványt és a Dornstádter h űvös, előkelő  nyugalmában olyan sejtelmesen ismé-
telgette: „a proletárok e forradalomban csak láncaikat veszíthetik, cserébe egy 
egész világot nyerhetnek", hogy T. Á. ijedten szétnézett, mintha attól tartana, 
hogy ezektől a szavaktól felrobban körülötte e puhán piheg ő  világ. A főhelyen 
mindig a kis Löwinger ült. Már azért is az övé volt ez a hely, mert megtette azt, 
amivel a húszévesek szerint, elkezd ődik a forradalom: becsapta maga mögött a 
szülői ház ajtaját, s a gazdag szabadkai keresked őszülők hiába próbáltak pénzt 
küldözgetni utána, ő  a legnagyobb büszkeséggel visszaküldte mind. A polgári 
osztály bedöglött, ismételgette és a vészbíróságot saját szüleivel kezdte. Pedig 
az asztaltársaság legtöbb tagja sokszor gondolt arra, hogy jó lenne ez a pénz a 
Forradalom című  röplapra, amelyet ingyen akartak osztogatni az emberek 
között. Harminckilenc tavaszán született meg az ötlet, ugyancsak a Dornstádter 
cukrászdában és szintén a kis Löwinger ült az asztalf őn, mellette T.Á., velük 
szemben Botor Józsi, az els őéves mérnökjelölt, Gál Anti a történészhallgató és 
Balogh Sanyi, aki akkoriban hagyta ott az orvosit, s — ideiglenesen, mint 
mondotta — egy papírkereskedésbe szeg ődött el dolgozni. Stock-konyakot ittak 
és úgy dugták össze a fejüket, mint az igazi összeesküv ők. Az ügyvédi 
kaszinóban összeverekedtek az urak, jelentette be Gál Sanyi jelent őségteljesen 
és ők, mint az augurok, sokféle jelet láttak ebben a tényben. Ugrik az arany ára, 
s most is kiszedték érte egymás szemét, f űzte tovább Botor Józsi. Már sokszor 
megvitatták: az aranyláz a t őke hányingere, a vég kezdete. Nem sokáig bírják, 
jelentette ki Löwinger titokzatosan. Érzik a vesztüket. Balogh Sándor az asztalra 
csapott: most már csak a szemetet kell kihordani ebb ő l a bácskai táncteremb ő l. 
Nincs orvosság a kommunizmus vírusa ellen. Gál Sanyi pedig gunyorosan 
elvigyorodott: nemsokára a cilinderekbe pisálnak az urak. Löwinger fölényesen 
leintette: még a faszuk is lekonyul, ha kiejted el őttük Sztálin nevét. A pohara után 
nyúlt. Az lesz a legnagyobb kaland, ha zsíros hasukkal menekülnek és cipelik az 
asszonyaikat meg a kurváikat. Komoran maga elé nézett, mintha látná, hogy 
célozzák meg a Vörös Hadsereg katonái a zsíros hasú, meztelen bankigaz-
gatókat, hogyan bújnak a kurvák dagadt segge mögé a megrémült nagykereske-
dők, a városi hivatalnokok, mintha hallaná azt a pokoli jajveszékelést, siralom-
orkánt, amely terjed a város utcáin és felcsapódik a katedrális magas tornyáig. 
Ideje lenne már, hogy mi is kezdjünk valamit tenni, valami szabotázst, valami 
nagy kalandot, folytatta T. A., amikor a kis Löwinger határozottan az asztalra 
csapott: kaland, ez az! Ezek a bácskai földbirtokosok, f őhivatalnokok, bank-
igazgatók a kalandtól félnek legjobban, kiáltott fel kárörömmel. A röpiratunk 
mottója tehát ez lesz: „A kaland: megváltás — a megváltás: kaland". 

Lázas jókedvvel léptek ki a cukrászdából. Mintha nagy k ő  esett volna le a 
szívükről, megkönnyebülve nézték a Kraljica Marija el őtt sétáló nőket, meg-
csodálták a muszlin- és tüllruhákat, amelyek engedelmesen borultak a csíp đkre, 
a combokra, sóvárogva nézték a kora nyári estében fürd őző  meztelen nő i 
karokat, mint az örökkévalóság els ő  hírnökeit engedetlenségük világában. 
Saját káoszuktól megittasulva cél nélkül ténferegtek a városban, mintha a világ-
események színpadára léptek volna. Elhatározták, hogy a röpiratban mindennel 
foglalkoznak,  Marx-  és Lenin-idézetekkel támasztják alá mondanivalójukat, de 
legtöbbet az új emberrő l ímak. Az ember ma rossz lelkiismerettel gondol az 
egyéniségére, fejtegette Löwinger a Wasenber-palota el őtt, mert a dolgok zava-
ros örvénylésében fuldoklik. Mindannyian jóváhagyták ezt, mert bármennyire is 
álmodozóak voltak, valahonnan messzir ől érezték a képzelet tájai feletti vihart. 
A testek ellenállás nélkül kinyíltak és be ćsukódtak, törékeny érzések villóztak 
a levegőben, az ifjúság és az álmodozás ugrásra készen állt, a sétányokon még 
gondtalanul lépdelt a parádézó nép, de köröskörül már dögszagot lehelt a világ. 
A Katolikus portán tettetett csömörrel néztek fel a Wasenber-palota elsötéted ő-
kivilágosodó ablakaira: a város lustán kezdett beleszédülni az éjszakába. Arra 
gondoltak, hogy az asszonyok most vetik le unottan csipkés fehérnem ű jüket, 
félredobják melltartóikat, a fűzőjüket, megsimogatják nyirkos combjukat, a férjei-
ket várják a fürdőszobából, akik hangosan fogukat mossák, kényelmesem elszív-
nak még egy cigarettát, számba veszik a másnapi teend őiket, aztán az akarat 
mímelt ájulásában elhadarják szenvedélyes, vagy közömbös, vagy parázna sza-
vaikat és elégedetten elalszanak, büszkék arra, hogy becšapták magukat. Amikor 
a Duna-parton kötöttek ki, Löwinger mintha csak a csipkefüggönyök sejtelmes-
ségével hadakozna, keményen bírálta ezt a kétszín ű  világot, a vattázott lárva-
életet, amelyet majd a proletár fog véglegesen megsemmisíteni , mert jól mondta 
Marx, a proletár a destruktív fél, és éppen ezért, vágta ki diadalmasan, a röpirat-
eszmének csak egyetlen szövetségesei lehetnek: a kommunisták. A többiek, 
mintha csak szent szavakat hallgatnának, nézték a Duna fölött gomolygó éjsza-
kát, hallgatták, hogyan törnek meg a hullámok a parton, a híd pillérein. 

Gyermekkoromból a pokol két vizuális 
értelmezését őrzöm. A bibliaimetafori-
kusat az örök tűzrđl, s ezt megel őzően 
egy másikat, mit egyházi-maniipulatív-
nak mondhatnék: ha eldobálom a ke-
nyérvégét, egy végeláthatatlan mo-
csár közepén kell mindörökre állnom, 
mozdulatlanul az eldobott kenyérsze-
leten, az ment majd meg az iszapba 
meriiléstđ l, de éhségem vele sohase 
csillapíthatom. A pokolnak ez utóbbi 
képzete volt számomra a félelmetes. 
Már nem tudom, mi volt benne az 
iszonytatóbb: a helyzet gyerekésszel 
is felfogható kilátástalansága, könyör-
telen mindennapi — logikája (ha meg-
eszem a kenyeret, elsüllyedek, ha 
nem eszem meg, éhes maradok ...), 
vagy a kép vizuális zártsága, benne 
a magam vakságra-mozdulatlanságra 
ítéltetettségével. E pokol képzet ször-
nyűsége - ma tudhatom — vallástalan-
ságában, misztikum nélküliségében 
rejlett. A 2x2 józanságával sújtott le 
gyermeki kiszolgáltatottságomra. 
Annak a rendnek a logikája rajzolódott 
ki benne karikatunsztikussá torzultan, 
mit élvezet elvű  gyerekségemben ön-
tudatlan természetességgel igyekez-
tem áthágni. Büntet ő  pallosként emel-
te fölém annak a rendnek a törvényeit, 
mikkel épp csak hogy ismerkedtem —
az első  meghasonlások formájában. 
Ez a pokol megalázott és megsemmi-
sített, nem azért, mert szenvedésre 
ítélt, hanem mert tehetetlenségre kár-
hoztatott. Nemcsak ehhez mérten, ha-
nem általában véve is , a bibliai ma-
gyarázat nem tudott félelmet kelteni 
bennem. Mi több, vonzó is volt szá-
momra, nem túlzás: felszabaditott. 
(Azt hiszem, többek között ezzel is 
magyarázható, hogy a gyóntatószék-
ben gátlástalanul mertem félig értett 
„b(jnöket" a sajátomként felmondani, 
s aztán a penitenciául kirótt kazalnyi 
imából semmit sem elimádkozni ...) 
Ettől a pokoltól nem iszonyodtam. Na-
gyon-nagyon pontatlanul fogalmazok, 
mikor azt mondom, ez a pokol kí-
váncsivá tett. 

A tűzzel szemben valahogy nem vol-
tak veszélyérzeteim. A lángok vörös-
lő-változó alakja, a tűz térsége emberi 
világnak tűnt, bár esszenciálisabbnak 
és kínzóan kiismerhetetlennek. Akkori 
é гt lmemmel: mesebelinek és el ő lem 
elzártnak. Ezekre a gyermekkori révú-
letekre gondolva nem egyszer űen 
igaznak, hanem minden szimbolikus-
ság és transzcendensség nélkülvalóan 
reálisnak érzem Koncz versének meg-
állapítását (megfigyelését?): „a pokol 
az dús remek forma". Az intelem te- 
hát, hogy az örök tüz đ  pokol várhat 
rám, ha áthágom a jó-ság és a rend-
esség törvényeit, nem büntetést jelen-
tett (az egyházi morál éle így csorbult 
ki képzeletemen ...), hanem lehetősé-
get: ígéretet, hogy elbírom melegét. 
Ovatos, mindennapi kísérleteim ellent-
mondtak ennek. Domesztikálni a tüzet, 
valami ilyesmit jelentett számomra a 
pokol. Ma igy mondanám: a vágyat —
belül lenni, megismerni. 

Maurits festményeinek piros színfolt-
jaiban — ahol megjelennek képein, ott 
szervezi, értelmezi szerephez jutnak 
— mintha gyermekkori domesztikált po-
kol képzeteimre ismerhetnék. A meg-
valósított vágyra, — most már persze 
az égett emberi hús és a kiömli vér 
pirosát is ideértve, a fellázadt érzéki-
ség öntudatát szemlélve benne. 4 



A Piros Frankenstein hanyatt fekvđ  
alakja az okkersárga fövenyen — az 
örök napozó, az örök élvező. 6 az 
ember, aki a szenvedély és az érzéki-
ség elvét, belső  értelmét a rend törvé-
nyei fölé helyezte, s ezáltal megne-
vezhetđ  maradt szđmunkra. De nem 
gyermeki is egyszersmind, naívitásától 
a rend áthágásában végképp meg-
fosztatott, ha feltétlenül jellemeznünk 
kell őt, démoninak mondhatjuk. Ez a 
fekvő  alak tudatában van annak, amit 
elsőként — talán — Blake fogalmazott 
meg: a Jó és a Rossz relativitását éli 
meg előttünk. Többé nem büntethető , 
meg nem félemlíthető : felszabadult, 
függetlenné vált a létezés metafiziká-
jával szemben. Az ellentétek dualiz-
musa (öröm — fájdalom; erkölcs — er-
kölcstelenség stb.) helyett a létmin ő -
ségek oszthatatlan együvétartozását 
szemlélteti sorsában és létállapotában, 
miben a halál is benne foglaltatik. 

Mintha Frankenstein, az északi jeges 
világ e szömyh đse Camus fényzápo-
rozta tenge partjára feküdt volna ki —
strandolni, önpusztító gesztussal fel-
rúgva a létezés konvencióit, játéksza-
bályait. Keze-Iába vörösre égett a 
fényben, keveretlen cinóberpirosra, 
égési sebeiben azonban nem a maga-
tehetetlenség leverő  tapasztalatát tes-
tesíti meg. Ez a test nem szenvedett 
vereséget, nem mondott le az akarat-
ról: nem áldozat . Karmaiban energia 
feszül. A világ nem győzte le, s đ  
csüggedetlen konoksággal éli meg 
benne jelenlétét, holmi „modem" Pro-
métheuszként. Szája helyén hatalmas 
fekete folt — sikoltásra nyílott fekete 
üreg. Elemien bizonytalan: a borzalom 
vagy az élvezet jajdulđsa e az, mit lá-
tunk. Belül van önmagán. Otthon, a 
pokolban is. Ami bizonyos: a világ, a 
létezés korláttalanságára apellál.] Vo-
natkozhatnak rá L. Pie rre-Kent mon-
datai is: „Az dsi prométheuszi lázadás 
alakult át a lázadás tiszta állapotává, 
az élet tébolyává: a szadisztikus fre-
nézissé torzult szerelem ez; miszti-
kum, mi minden dogmák ellenfelévé 
lett; az igazság szenvedélye párosul 
itt valami különlegesen durva humor-
ral, s a személy előtt a maga létezé-
sének egyetlen oka színpadias, re-
ménytelen fölöslegessége minden-
nek». 

A Forum képzőművészeti diját Maurits 
Ferenc festő  és grafikus, folyóiratunk 
képzőművészeti szerkesztője kapta. A 
dij bíráló bizottsága — Acs József, 
Deák Ferenc, Béla Duranci, szom-
bathy Bálint és Tolnai Ottб  — mérle-
gelve az elmúlt év képzőművészeti 
termését, a legjelentősebbnek Maurits 
Ferenc alkotб tevékеnységét itélte. 
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De miért nem hallgatom türelmesen végig Ana reménykedését? Azzal a türelem-
mel, amellyel ő  jegyezte Zavarkő  Bandi és T.Á. szavait a lármás Kraksner 
vendéglőben. Nem, nem, te sohasem lehetsz elvtársunk, nem vagy közénk való, 
mondta Zavarkő  Bandi félszegen. T.Á. az asztal fölött közelebb hajolt barátjához, 
a Mariner-trió teljes erővel játszott, csak szófoszlányok érkeztek hozzá, de azért 
megértett mindent. Aztán er őtlenül visszahanyatlott a székbe, hallgatott, mintha 
megmásíthatatlan ténnyel találta volna magát szembe. Zavark ő  Bandi megszán-
ta, vigasztalni kezdte: emlékszel, amikor gyerekek voltunk és az iskolából baktat-
tunk hazafelé, amikor Csasztnyikék meg akartak verni bennünket. Mindennap 
leselkedtek az utcán. T.Á. barátja arcát vizsgálta, semmit sem változott. Még 
mindig olyan volt az arca, mint egy gyereké. Amikor el őször kieresztették 
a rendőrségrő l és nála töltötte az els ő  éjszakát, akkor is ezeket a gyerekes 
vonásokat figyelte az arcán. Vertek? —kérdezte t őle. Majd még visszakapják 
mindezt, válaszolta Zavark ő  Bandi határozottan; ez az eltökéltség T. Á. szemében 
különösen groteszkül hatott: mint a gyerekbosszú. Zavark ő  Bandi akkor éjszaka 
T.Á. futaki utcai lakásán vallotta be, hogy kommunista. S tudod, hogyan 
csaptuk be Csasztnyikékat, emlékszel? Úgy, hogy mindig kétfelé szaladtunk. 
S ők sohasem tudták, melyikünket üldözzék. Pár másodpercig mindig haboztak. 
S ez elég volt arra, hogy mi meglógjunk. Milyen hülyék voltak, sohasem tudták 
előre megbeszélni a dolgokat. Nem bíztok bennem, sóhajtott fel T.Á. Emlékszel, 
amikor találkoztunk, mindig örültünk, hogy megúsztuk, röhögtünk azokon a mu-
lyákon? De most nem Csasztnyikékról van szó, meredt maga elé T.Á. Most rólam 
van szó. Zavarkő  Bandi hirtelen elkomolyodott. Tudod, hogy a barátomnak tarta-
lak. Te vagy a legjobb barátom. Azért mesélem ezt. T.A. felemelte az eper$lin-
kát, amit a pincér az el őbb tett le az asztalukra. S te sem bízol bennem? S ezt 
megmondtad nekik?Zavark ő  hangja megremegett: nagyon nehéz volt. Nehezebb 
volt, mint amikor lecsuktak és vertek. De én az elvtársaknak sohasem hazudtam. 
Lakatos elvtárs megígérte, hogy majd beszélget veletek, az a direktíva, hogy 
nyissuk tágabbra az ajtót, mindenkire szükségünk van, ne félj. De én nem tehet-
tem mást. Miért tetted azt velem, kérdezte T.A. valami különös gyengédséggel a 
hangjában, mint aki már régen alávetette magát az ítéletnek. Mert nem lehet tit-
kom az elvtársak előtt. Még álmomban sem. Ertem, válaszolta T.Á. elmerengve, 
s hangjába irigység és rokonszenv vegyült. Te sem tudtad világosan megmagya-
rázni, miért akarsz közénk tartozni, figyelmeztette barátja élesebben. Hányszor 
meséltem már, válaszolta T.Á. rezignáltan. Ah, a forradalom, ez túl sok, nevetett 
fel Zavarkő  Bandi. Meg tartozni is akarok valahová, szólt közbe T.Á. türelmetle-
nül. Ez meg túl kevés, legyintett Zavark ő  Bandi. Ha te közénk tartoznál, mindig 
vagy túl sokat, vagy túl keveset akarnál. Köztünk is meggy ű lne a bajod, beleza-
varodnál. De mindenről hallgatnék, mindig azt akarnám, amit a többiek, nem 
árulnám el magam, azt ígérem neked, kezdte T.A. magyarázni. De a barátja lein-
tette: ezt sem szabad, a pártnak nem szabad hazudni. Akkor hát menjek a fené-
be? Te engem a legszívesebben itthagynál — Csasztnyikéknál. Zavark ő  Bandi 
erélyesen rászólt: nem szabad tiltakoznod. Ez nem jó. Lakatos elvtárs azt mond-
ta, hogy mindenkire szükségünk lesz. Beszél majd veled és Löwingerrel is. T.Á. 
hirtelen megkönnyebbült. Löwingert nagyon sajnálom, mondta elmélázva, és — ki 
tudja hanyadszor —újra elmesélte barátjának, hogy Löwinger ejtette ki el őször 
előttük Marx, Lenin és Sztálin nevét azokon a hosszú Duna-parti sétákon, a 
Dundjerski sörözőben, a Dornstádter cukrászdában; ő  volt az, aki diadalmasan 
kivágta, hogy annak az (immár gyerekesnek t űnő) röpirat-eszmének egyetlen 
szövetségesei lehetnek: a kommunisták, és a többiek úgy néztek rá, mintha 
szent szavakat hallgatnának, reménykedve figyelték a Duna fölött gomolygó 
éjszakát, hallgatták, hogyan törnek meg a hullámok a parton, a híd pillérein. 
Aztán újra rákezdett a Mariner-trió, T.Á. hirtelen elhallgatott és érezte, hogy ba-
rátja többet már nem figyel rá, meg mindaz, ami ezután következik, már nem is 
érdekes, úgy pattant szét a röpirat-eszme, mint egy léggömb, anélkül, hogy vala-
ki erőszakos kézzel hozzáért volna. Az a szaros Löwinger, mondta Botor Józsi 
a Dundjerski sörözőben titokzatosan, már csak a városszéli kurvákkal vigasztalja 
magát. Könny ű  leszarni a hatalmat, f űzte hozzá magabiztosan, könny ű  prüszköl-
ni, elégedetlenkedni ... itt most a józan ész kell komám, mondta és intett a pin-
cérnek. Ünnepélyes mozdulattal egy Karadjordjet vett el ő , megkínálta T.A.-t, aki 
nézte, hogy miként villan meg a manzsettagombján a söröz ő  ablakán át beáramló 
fény. Karlócai ürmöst rendeltek és nemsokára megérkezett Balogh Sanyi is. 
Te még mindig azt a szerb lányt kergeted? kérdezte kihívóan T.A.-tól. Mindig 
mondtam, hogy fütyül az rád, de te nem hallgatsz az okos szóra. Hallottad-e, 
fordult ekkor Botor Józsi a hangoskodó felé, hogy az a kis Löwinger az Arsa 
Teodorović  utcai kupiba jár? Balogh Sanyi hirtelen elhallgatott. Hogy lezüllött, 
mondta megvetően, pedig hogy bíztunk benne. Pedig nem buta gyerek, csak 
mindig a régi nótát hajtja. De miért, vágott közbe T.Á. Mert nem tudott haladni 
a korral, oktatta Botor Józsi. T.Á. érezte, hogy mindez neki is szól, őt is figyel-
meztetik, hagyja már a régi kacatokat, emberelje meg magát, s ő  pedig mindeb- 6 



bő l csak azt tudta felfogni, miért nem jelenhetett meg a röpirat els ő  száma, hát 
persze, nem is akarta senki, hogy megjelenjen, mert ezek most azt hiszik, hogy 
milyen szép volt komolytalan dolgokról beszélni, most már minden más, most már 
minden megváltozott és egyedül csak az a kis Löwinger nem akar különbékét 
kötni a világgal, egyébként az egész nemzedék úgy összeszarta magát, még 
mielőtt pofont kapott volna, hogy ez kész röhej, csak az a kis Löwinger nem akar 
még a bársonyszékbe hugyozni: a Vasút utcai albérleti szobájában még mindig 
szanaszét hevernek a könyvek: Marx, Lenin, Sztálin, Stirner, Nietzsche, 
Lassalle, Stendhal sorakoznak egymás mellett, a falakat régi újságokból kivágott 
Lenin-, Trockij- és Sztálin-képek díszítik. A nagy rendetlenség a régi alkimisták 
műhelyét idézte, amelyben az ellenszegülés lángjai villogtak. Még mindig arról 
álmodozott, hogy egyszer majd hívják a kommunisták és ő  megírja azt a röpiratot; 
suttogva magyarázott a kommunizmus mágikus erejér ő l. T.Á. türelmesen hallgat-
ta és mindenben egyetértett vele. Löwinger cigarettára gyújtott, komolyan maga 
elé, nézett és felhevülten bizonygatta, hogy azzal a mázolóval a világtörténelem 
utolsó menstruációja ér véget. Az emberek kihúzzák a nyakukat az értelmetlen-
ség kötélhurkából, az osztályharc világméret ű  expanziója eltakarítja a trágya-
dombokat, nem lesz többé hatalom meg rend őrség, nem lesz „govori državnim 
jezikom", ezért még csak az hiányzik, hogy az ember felkészüljön az utolsó 
áldozatra. Hajthatatlan volt és fanatikus, mint aki az örökkévalóság acélfolyosójá-
ba indult el. Ugy érezte, a nagy kezdeti tét megvan: ezért hát a történelem sze-
rencsejátékában önmagát dobja be az utolsó kártyának. Ha pedig a szellem ka-
landja nem sikerül, akkor jöjjön a test kalandja, hadarta türelmetlenül. Az áldozat-
hozatal gondolata töltötte ki az egész lényét, úgyhogy másról nem is tudott 
beszélni, csak erről, míg várta a percet, hogy az elvtársak hívják és mondják: 
a miénk vagy. Ez a gondolat olyan erőt adott neki, hogy a Sava Altalános Bizto-
sító R. T.-ben, ahova nagynehezen felvették jogtanácsosnak, csak mosolyogni 
tudott, amikor látta a tisztvisel ők remegő  térdét, amint az aktákat aláírásra vitték 
a főnökök elé és lesték a leereszked ő  mosolyt, azt az elismer ő  szót, amitő l 
nyugodtabb lesz a délutáni álmuk, vacsora után pedig zavartalanabb az emész-
tésük, asszonyukkal meg fölényesebben bújnak be az ágyba és hangosabban 
szólnak rá: oltsd már el a villanyt. Íróasztala mögül úgy tekintett a városra, mint 
egy hollywoodi revüfilmre. Főnökei, munkatársai egyre bizonytalanabbul mére-
gették, ami sok, az sok, hogyan viselkedhet így egy jó házból való fiatalember, 
akinek az apja is úriember. Miért tisztítja ebédid őben a piszkos körmeit, miért 
nem tud okosan és értelmesen beszélgetni: ezzel a gyerekkel valami nincs 
rendben, hányaveti módon viselkedik, ápolatlan, nem tudja, mi a rend, nem kíván 
illedelmesen jó étvágyat, az ügyfelekkel közömbösen bánik, suttogták a háta 
mögött, de ő  nem hederített rájuk, lehunyta a szemét, és arra gondolt, hogy majd 
röpiratokat osztogat, egyenként nyújtja át az embereknek, miközben az egész 
Újvidék egy óriási vörös röpcsivé változik. Két éve ennek, vagy talán kevesebb, 
hogy T. A. a Dornstádter cukrászda sarkán toporgott, mindegy mennyi id ő  múlt 
el, ő  húszat is érzett: el őtte tombolt az ugrásra kész tömeg, piros-fehér-zöld 
zászlók lobogtak, a békeid ők olajsima közömbösségébő l, illatos csipkéibő l sötét 
méregfelhők szabadultak fel. Tízezrek álltak fegyelmezett sorokban: az emberek 
már hetek óta készültek erre a felvonulásra, a háziasszonya, aki húsz kiló cukrot 
rejtegetett az ágy alatt és riadtan ugrott fel az éjszakai lábdobogásokra, 
bűntudattal magyarázta az udvarbeli szomszédoknak, hogy azért kibírjuk a 
hústalan napokat, azel őtt sem ettünk, ugye, olyan sok húst. Amikor hírét vette a 
fáklyásmenetnek, frissen beváltott peng őivel a Kralj Aleksandar utcába rohant, 
hogy a Papp-féle üzletben bocskai-ruhát vásároljon az unokájának — legyen 
miben mennie a felvonulásra, mondogatta, ő  maga pedig éjjel-nappal a piros-
fehér-zöld pántlikákat varrogatta, az egész háznak ajándékozott bel ő lük és 
közben azon tépel ődött, hogyan csatlakozzon a fáklyásmenethez: a Maros 
vendéglőnél, amely legközelebb esik a lakásához, vagy menjen ki az Adamovi ć-
telepre, a katolikus és a református templom közti térre, ahol sok ismer őse lesz, 
még a papot is ismeri, jó, ha az embert látják, ki tudja, hátha még valaki számon 
kéri, hol tartózkodott a fáklyásmenet idején, hadarta. A félelem és a lelkesedés, a 
bűntudat és valami kiismerhetetlen örömmámor gomolygott benne, és ő  hol az 
egyik érzéshez tántorgott riadtan, hol a másikhoz. Faggatni kezdte T. Á.-t, hogy ő  
hol csatlakozik, de amikor az szórakozottságot mímelt, csendesen behúzta maga 
mögött az ajtót. Fél óra múlva visszatért, s mintha csak a tolakodásáért kért 
volna bocsánatot, meleg kávét hozott a tálcán, és megkérdezte T. Á.-t, kér-e 
kalácsot, maradt még húsvétról gurábli, szívesen megkínálja. Kínos feszengéssel 
nézett T. Á.-ra, nem tudta, helyeselje-e, vagy ne annak a közömbös arcát, de 
aztán a kisember kiszolgáltatottságával letette a tálcát az asztalra, T. Á. pedig a 
fejét rázta, és émelyegve nézte ezt a szikár öregasszonyt, aki pántlikáival és 
süteményeivel koldulja a bocsánatot, nem kérek kalácsot, mondta nyomatékosan 
és ugyanaz a szédülés kapta el, mint a Dornstádter cukrászda sarkán arra 
gondolva, hogy Löwinger meg rajta sajnálkozna, ha látná, hogy újra Olgára 



vesztegeti az idejét, aki tudja, hogy ha Olga mégis megérkezne, akkor 
tökéletesen bezárulna a kör. Hogyan is értette volna meg ezt a félelmet Ana, aki 
Oly lassan kezdett megbékülni anyjával, mert nem tudta kitörölni szívéb ő l azt a 
gondolatot, hogy Olga valamit rejteget el őtte és T. Á. is csak olyan kitalált 
személy, hamisítás, el őször biztos volt benne, hogy nem is létezik, csak Olga 
találta ki az egészet, kés őbb, amikor kinyomozta, hogy mégis valóságos 
személy, akkor is, valami jogos önvédelemb ő l, csak lassan kezdte hinni a mesét; 
amikor ezerkilencszázhatvannyolc június nyolcadikán, az emlékezetes egyete-
mista tüntetések idején a szomszédok hozták a hírt az egyetemre, ahonnan ő  
már sem éjszaka, sem nappal ki nem mozdult, egyszer űen úgy érezte, hogy 
anyja halála goromba közbeszólás, olcsó provokáció és ez a halál semmi több, 
mint egy megérdemelt pont a kitalált múltra. Hazaindult, megölelte azt a fiút, 
akivel vörös míniumos festékkel és egy óriási ecsettel rajzolta a kommunista 
jelszavakat az egyetem patinás falára, meghalt az anyám, mondta neki, majd 
letette a festékesvödröt — és csak nekem vallotta be jóval kés őbb a Gurmar. 
vendéglőben, hogy évek múlva újra találkozott azzal a fiúval, de már nem tetszett 
neki semmi benne, elpárolgott az érzéki vágyakozás, lefeküdt vele csak azért, 
hogy adózzon az emlékeknek, de kár volt ezt is megtenni, mert az a fiú nem 
tudott mondani neki semmit, nem emlékeztetett a jelszavakra és a festékes 
vödörre; a dohány- és az izzadságszag összekeveredett az ő  türelmetlenségé-
vel, s amikor nagynehezen végzett az alak s magára rángatta a nadrágját, a 
zsebébő l kihullott a karikagyű rű , majd zavartan kérdezte: mikor találkozunk újra. 
Menj a fenébe, válaszolta neki Anna — hát így van ez, folytatta elmerengve, 
miközben hanyagul a fonott szék karfájára támasztotta fejét, hát így van ez: azok 
a boldog nemzedékek papucsba bújtak, nagyokat böfögnek a csemege után. 
Ennyit akartam mondani az anyámról. 



A konyha asztalán feküdt rózsaszín űen és horpadtan mint a kalap, amelyre vé-
letlenül ráültek egykor, kínos helyzetet teremtve, de itt volt bocsánatkérés: 
pörkölték, forrázták, zsigereit eltávolították, lerántották végtagjairól a még nem túl 
kemény kupakokat, amik valójában nem használhatók semmire sem, esetleg gye-
rekek játszanak velük, hogy kisvártatva rá is unjanak, eldobják, utána már a ku-
tyának se kell. Azt sem tudom, mely filozofikus futammal, esetleg alaposabb kö-
rülírással lehetne elmaszatolni merev valóságát, míg alatta, az impregnált asztal-
terítőn, híg tócsákká áll össze szivárgó nedve. Pontosan mit is lehet kezdeni egy 
újévi malaccal? Zita szerezte. Nincs negyed kiló se, gondoltam, pedig nyilvánvaló 
volt, hogy sokkal több. Mint a kispárna, amelyb ő l kiszórták a tollat, süppedt be 
harmonikás oldala. „Kislány" volt, jelezte a szögfejnyi csecsbimbók két sora a 
vágás két oldalán, kicsi és fekete. Az árulkodó, imitt-amott még bosszantóan 
meredező  sző rcsimbókokat nekifogtam eltávolítani. Spirálisan közelítettem meg, 
ami azt jelenti, hogy el őbb a konyha sarkában gyújtottam be, aztán lekapartam a 
jeget az ajtó üvegérő l, ami csupán az időnyerés célját szolgálta, söprögetve kö-
röztem körülötte, aztán megérintettem: b őre matt volt és hideg, nem volt benne 
semmi vonzó. Majdnem négy kiló. El őször öngyújtóval próbálkoztam: maximum-
ra csavartam, úgy igyekeztem leégetni a fekete pamacsokat, a fül mögött és a haj-
latokban kunkorodó sprőd szőrszálakat, de nem ment, a láng a nedves felülett ő l 
visszapattant, csupasszá égetve ujjaimat, s a gyújtó is annyira átmelegedett, hogy 
nem volt értelme tovább szenvedni. Hirtelen nem is túl eredeti ötletem támadt: 
fogom a borotvát és megborotválom! A fül mögött és a hajlatokban, a félig takart 
zugokban a tapintás váratlan örömeire bukkantam: a b őr sima volt és selymes, s 
mintha megőrzött volna valamit a test melegéb ő l, abból az oly könnyen elillanó 
valamibő l. Megborotváltam az újévi malacot — ez tény. Tény az is, hogy meg-
szenvedtem, de nem akartam behabozni a mentol miatt. De nem is emiatt akarok 
én errő l beszélhi, mert van itt valami más, amiért foglalkoztat a dolog. Nem a 
kupakok felhasználhatósága és nem is az a régi téma izgat, tö гténetesen az, 
hogy az elfogyasztásra szánt alsóbbrend ű  lény életének a kioltása valamint a 
sütőbe készülő  teteme esetleg borzadályt vált ki, enyhébb esetben, mondjuk, 
csak idegenkedést. Nem. Nem err ő l van szó, mert ha csak errő l lenne szó, való-
szín ű leg meg se torpantam volna, hogy mindezt még egyszer jól átgondoljam, 
megrágjam. Ami jómagam is megmosolyogtatott, az automatikusan bataille-i ré-
giókba emeli a történteket. Halat tisztítottam nemrég, jókora pontyot december-
ben, nem sokkal azután, hogy pontot tettem amerikai élményeim jegyzetére. 
Vadponty volt, jó nagy, több mint kétkilós. Még élt, amikor nekifogtam megtisz-
títani: fejbe vágtam a húsklopfolóval, így nem mozgott tovább, szeme kidülledt, 
csaknem kipottyant mint a Kakukkban, de hiába reszeltem „sz őr ellen" a kés 
élével, az aprópénz nem akart hullani. Mondom, nem az alsóbbrend ű  lény pusz- 
tulása feletti borzadály, hanem valami más: ahogy szorítottam így ezt a halat, 
hüvelykujjam a kopoltyú mögé ékeltem, de még mindig ki akart csúszni a kezem-
ből, ugyanakkor heves rángás járta át, úgyhogy ismét fejbe csaptam — élethalál-
harc volt az egyikünk részér ő l. A du akodás hevében úgy megszorítottam, hogy 
hirtelen megijedtem, még elfakad az epéje. S valójában ekkor történt az, ami 
miatt mindezt leírom, pedig inkább filmtekercsre rögzítettem volna, ha egy mód 
lett volna rá, ugyanakkor az egészet legszívesebben el is titkolnám. Tehát, kö-
zépső  ujjam a dulakodás hevében becsusszant a hal tátott, kerek szájába, s én 
váratlanul figyelmes lettem arra, milyen fogatlan a ponty. S ahogy így felindulva 
kotorásztam a torkában, ruganyos, nyálkás járatában, megmagyarázhatatlan for-
róság öntött el, mert a hal kínálta magát, ez biztos, s megmagyarázhatatlanul 
hevesebben hatott rám, mint sok más. Nem tudom, mi történik, ha Zita nem lép 
közbe, ami hirtelen magamhoz térített, felébresztette zsibbadt tudatomat, emberi 
önérzetemet. S egy pillanatra így volt ez a borotvával is, s most mit is mondjak? 
A rózsaszín, sima bőre tette? Magam se tudom. Olyan ez, mint a csigafelez ő , a 
csigafelező  pedig nem más, mint a földb ő l harminc fokos szögben kiálló borotva-
penge. 

CSIGAFELEZŐ , CSIGABELEZŐ  

Barna lett, ropogós, kívánatos, míg magába szívta azokat a leírhatatlanul finom 
fűszereket, amik nélkül nem lehet tökéletes semmi. Nagyon nehéz megfékezni 
gerjedelmeinket, fegyelmezni a felkorbácsolt érzékeket, mert azok mint a higany, 
úgy folynak ki az ember markából, duzzadnak, mint a fa tövében a gombák, 
burjánzanak, mint a képzelet, csúsznak ki az ember kezéb ő l, mint az iménti hal, 
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hagynak mint millió csigák. Eszméletlenül spirális, egy pontból indul ki és egy 
pontba végz ődik ugyanazon az úton visszafelé, még ha a lehet ő  legnagyobb 
igyekezettel próbáljuk is leplezni ezt: az életéért küzd ő  ponty kétségbeesett néma 
kiáltása, vagy az újévi malac ropogósra sült, zamatos b őre is egy-egy nem is oly 
miniatű r pont a csigavonalon. 

ZAMAT 
ZAMAT 
ZAMAT 

ZAMATÉRT esdeklünk 
ZAMATÉRT dobban a szívünk 
ZAMATÉRT jöttünk messzi országokból 

messzi országok eldugott tájairól. 

ZAMATOT ADJATOK, s mi megháláljuk 

Mi sokan vagyunk, de többen is leszünk 

boldogan mint a malac 
bőszen mint a hal 
állhatatosan mint a csiga —
mi így vagy úgy, de vagyunk. 

Most ismét domborúnak t űnt, teltebbnek mint akkor, amikor a pengét húztam 
biztos kézzel végig —próbaképp! — a homlokán. Hátul kezdtük meg és orosz-
salátát ettünk hozzá. Zita almát is vágott a salátába, ami rendkívül érdekes ízt 
kölcsönöz. Soha senki életemben még nem vágott almát az oroszsalátába, fa-
nyar bőralmát, pikánsat, bőröset. Most fel is sorakoztatom őket sorrendben: ma-
lac, borotva, hal, csiga és a bőralma, aminek a jelentőségét nem csökkenti az 
sem, hogy beleaprítottuk a majonézbe. Aztán csak üldögéltünk leverten, Zita meg 
én, míg a többiek a tévét nézték, mi az asztalnál iszogattunk. Valami búbánat 
lopta be magát közénk, valami szomorúság, fájdalom az új év küszöbén, ott rep-
desett a malac érintetlen feje körül, meg sem ütközve a pillák alatti szürkeségen. 
Spriccer spriccer után múltak a percek, aztán a rádiót piszkáltam, de nem talál-
tam azt, amit kerestem, közben durrant is az els ő  pezsgő , s fejemben vad dob-
szólóba kezdett az összes vélt pezsg ősüveg durranása, a dugók röpködése kép-
zelt pályáikon. A pezsgő  eszkalációja, panem et circenes. (Szép a latin, de arra 
törekedni, hogy folyékonyan beszéljük, azonos a fölényes tekinteteket begyakor-
lók szánandóságával.) 

CSIGA-BIGA-GYERE-KI (...) 

Délután Csantavérre utaztunk, ahányan voltunk. A síkos úton a busz nagyon las-
san haladt, mert az éjszaka hó esett, hóköntösbe öltöztek a szántóföldek. Mond-
tam is a társaságnak: 

—Íme, a hóval borított táj! 

Helyenként a szél valódi torlaszokat épített elénk, ami még a súlyos járm űnek is 
sok kellemetlenséget okozott. Emlékezetes, hogy Szenttamás után annyi varjút 
láttam, amennyit még soha: fekete volt t ő lük az út, s amikor felrepültek, egyetlen 
fekete kavargás, örvénylés lett t ő lük az ég. Minek verődtek össze ekkora sereg-
be, nem tudom. A Nylonban újra iszogattunk, unisono, de a zenészeket nem le- 10 
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hetett odacsalni, mert Baki bácsiék a helybeli eminenciáknak húzták teljes er ővel, 
de nem is baj, így végül is mások számlájára mulattunk. Sört ittam elég rossz 
körtepálinkával, ami szokatlanul gyorsan kiütött szokványos kereteim közül: ugrál-
tam és talán poharat is törtem, pedig nem szoktam. Még a Spiegel is ivott, furcsa 
egy est volt. Az asztalok alól rózsaszín halszájak tátogtak rám, s én kommuni-
káltam velük anélkül, hogy az asztalok felett lév ők bármit is észrevettek volna. 
Nagyon lekötött és ki is fárasztott a játék. Hazafelé, emlékszem, a hóban fetreng-
tem és a disneylandi pisztolyommal lövöldöztem, ugyanis Évi születésnapja volt. 
Az elfogyasztott alkohol hatására jelent ős palpitációs „szövődmények" léptek fel, 
amibe belelilultam, úgy, hogy Jenci le is fényképezett, amikor hazaértünk. (Gizi 
meg csak nevetett.) 

Zsírjába fagyva találtam az érintetlen malacfejet, még mindig a tepsiben, az élés-
kamrában. Gondoltam, lefaragom róla a húst a kutyának. Gyermekkorom egyik 
emlékezetes mozdulatával metszettem le a füleket, lehúztam a skalpját, levág-
tam az orrát, aztán lefejtettem a pofamirigyeket — kajánul vicsorított rám a lemez-
telenített fogazat. Ekkor kiemeltem a deszkára, s a bárddal szétcsattintottam a 
koponyát: a szokatlanul nagy üregben már összezsugorodott az agy, apró jégszi-
lánkok csillogtak rajta, hideg volt és mozdulatlan. Az azonosulás: a fogsort csat-
togtattam még egy kicsit, aztán elhajítottam, s most itt állok fogatlanul én, az 
újévi malac, az új évben, új örömök el őtt, új túrnivalók kapuit döngetem, igyek-
szem jó képet vágni hozzá, röfögök és kunkorítom a farkam. 

Valódi fordulópontra nem került sor, nem is tápláltunk hiú reményeket, az új év is 
gyorsan a szokásos lefekvések és felkelések sorozatába torkollott. Az ablakok jól 
zárnak, nem kiugrásra valók — mondta valahol G. C., s azt is hozzáf űzte még, 
hogy: a pokolból még senki nem esett ki. 

Aki ismeri erényeimet, bocsássa meg vétkeimet: RÖF, RÖF, RÖF. 



kalapáti 
ferenc 

hihetetlen 
és 
szomorú 
történet 

Hihetetlen és szomorú történet ez az ártatlan Erendiáról és 
lélektelen nagyanyjáról. 
Erendia fiatal volt, mint minden lány azon a vidéken, és egy 
évszázad után nem maradt egyetlen rokona , ismerđse sem Ursu-
lán, a nagyanyján kívül. 
Erendia U гsulát mindig úgy ismerte , ahogy most látja: egy óriási 
ágy közepén, töpörty űnyire összezsugorodva, mellig betakaródz-
va, kezei a takaró felett. Ameddig csak vissza tud emlékezni, 
az öregasszony soha sem ehetett egyetlen falatot sem, de nem 
is kelt fel az ágyból, sohasem aludt , a szemeit sem hunyta le, 
s most már nyilvánvaló , soha nem is fogja , csak néz előre nyíl-
egyenesen . Bizonyára a falat nézné , ha vele szemben törté-
netesen nem egy ablak éktelenkedne. 
Erendia fonott karosszékben ül Ursula jobboldalán . Még ő  is 
kiláthatna az ablakon , bár kétségtelenül kisebb részén, mint 
nagyanyja , s talán kissé torzítva is látná a kintieket , a keret-
ben lévő  üveg miatt, amely vastagságának a hatása a mer őle-
gestđ l kitérve mind görbébb képet rajzol szemében, de ő  Ursula 

13 	szemét nézi, onnan tükröződik vissza az ablak. 

Ursula látja , hogy a hentes két marékra fogja a bárdot, hogy 
a bárd emelkedik , és egy szempillantás alatt lecsap a t бkére, 
ahonnan egy dugóhúzó alakú szđгpamacsban végződđ  ujj re-
pül nagy ívben valahová , s a tőkét elárasztja a vörös vér. Ké-
sőbb a tđkét évekig súrolták, mire sikerült lemosni a rászáradt 
vért, ezt a szennyes csomagolóanyagot, amely kifolyva ugyan 
megfojtotta a megbélyegzett farkat , de Ursula anyai nagybáty-
ját is, kinek mindkettő , a vér is , meg a farok is a tulajdoná-
ban volt, s ki ezért negyvenkét éves korában sz űzi erényekkel 
tarsolyában beásta magát az Andok szikláiba . Ursula ekkor 
átugorva háromszáz év viszontságait átkozta azt az órát , amely-
ben Francis Drake Riohacha ellen támadt. Majd Aurélian jelent 
meg a kertben , hóna alatt kakassal , és megkérte a kezét, amire 
ugyan már régóta számítarn lehetett , de a meglepetés ... Ursula 
egy percig sem habozott, így találta rendjén valónak a dolgot, ha 
már Aureliano nem volt képes arra , hogy a diófa tövében, ahol 
minden zajlott , és zajlani fog , leteperje , s így a múltnak és az 
ősöknek küldje el lányságát bizonyítékul arra , hogy ma is meg-
történt az, ami tegnap. 
Aurélian röfögött, a menyasszony pedig a világ legszebb ví-
zi hullájáról álmodott, amit akkor látott, amikor körülbelül nyolc-
évesen elkóborolt a faluszélen túlra. Kés ő  este tért vissza, a 
faluban már sehol sem égett fény, a tüzek elaludtak , így azután 
összegyű lt benne annyi bátorság , hogy megkeresse a szülđ i 
házai , beosonjon az ajtón és besurranjon az ágyába . Másnap 
az anyja megkérdezte , hogy miért nem kel már fel, amikor 
már egy hete ugyanabban a helyzetben van, pedig közben sok 
minden megváltozott. Megjöttek a cigányok és Melchiades a 
takaró alá csúsztatott egy könyvet , amit Ursula nem nagyon 
bánt, de nem is érdekelte különösképpen. Látta, hogy a könyvbe 
írva van , de ebben a családban se írni , se olvasni nem tudtak 
emberemlékezet óta, mindenki csak röfögött. Melchiades jelen-
létét tudomásul vették , ám nem tulajdonítottak neki különö-
sebb jelentđséget, és nem is vették észre az öreg cigányt néha 
évekig , pedig sű rűn megfordultak ugyanabban a szobában, 
együtt ették meg naponta az ebédjüket , de csak akkor csörrent 
meg egy-egy borda a mellkasukban , ha új gyerek született 
és nevet kellett adni neki. A cigányok els ő  megjelenése óta 
minden fiúgyermeket Aurelianónak neveztek el, így név szerint 
nem téve köztük különbséget , csak arcvonásaikban. 
Aureliano levágta a kakast , és bár az egész környék őrködött 
háza ajtajánál, hogy őt ezért baj ne érje , mégis elhagyta a 
falut és gyakran ismételte unokájának: „Nem tudhatod, mily 
súlyos teher egy halott." Ez az eredend ő  bűn szabta meg az 
összes Aureliano útját, akik családostul útra keltek , hogy meg-
keressék a tengert , hogy annak a partján alapítsanak falut, 
a víz, a halak és a jб  szél reményében . Aureliano mindig egy 
félszigeten találta magát , melyet minden oldalról mocsár vett 
körül , és egy tengeri flotta hajóinak berozsdásodott csövei 
meredtek felé, melyeket elsütni ugyan nem lehetett, de a golyót 

sem lehetett már kivenni belőlük. Nem maradt más hátra, mint 
ittmaradni ezeken a láppal körülvett és talán lápon is fekv ő  konti-
nensen , hisz a visszavezető  utat a nyomukban jövő  járványok és 
más veszedelmek elől hamuval szórták be . Megalakul Mocando, 
ez a város válik lakhelyükké, ahol nincsenek se halottak , se tol-
vajok, ahonnan most Ursula kinéz az ablakon , és ahol majd 
Aureliano visszanyeri karjaiba az er őt és a fazék aljára ragadt 
aranyat , Ursula családi örökségét, valamint megszabadul a kísér-
tés hiányától , amint meghal az első  Melchiades. 
Ursula sohasem próbálta eldönteni, hogy álmodik-e, hogy a há-
zakat kékre akarták festeni , bár kétségtelen, egyeseken ma is 
látszanak homályos színek , ami erősítené a meggyőződést, ha 
nem tarkítanák fehér kis kulipintyók az utca sorát. Együtt nézve 
őket, először, eldördül egy, majd tizenhét, végül százezer lövés 
zengi be a levegőt , mint elszabadult méhek raja duruzsolják 
körül a családot , úgy, mint a méhkast . A mézet Aureliano fülébe 
rakják . Gondolom csináljon már valamit, ezt nem lehet annyiban 
hagyni. A kislányt lőpor szagú bunkóval csapták agyon, de Aure-
liano fülében méz van , nem hallja , mit gondolok , aláírja a fegyver-
letételi szerződést , és harminckét vesztett háborúja bizonyítékául 
mellbelövi magát egy kilencszáz kaliberes karabéllyal. A fegyver 
csattan , a golyó a csö végéhez érve zuhanni kezd Aureliano 
Iába felé , akinek már nincs ideje elkapnia azt, szétlapítja jobb 
Iába legkissebb ujját, a kipatakzó vér pedig kifordul a szoba ajta-
ján, ki ebbđl az ismeretlen házból, átvág a téren, majd a Törökök 
utcáján végigfutva az első  sarkon jobbra, majd balra fordul, 
bedönti a kaput , átfut a szobákon , az ebédlőn, és Ursula lábai-
nál vet horgonyt. Ez a végtelen köldökzsinór, a közeli rokonok 
közti szeretkezés körfonala nem egzotikum többé , turisták piaci 
polcán, mint ahogyan az az öregúr sem, akinek hatalmas szár-
nyairól nem jött pápai bizonylat, mégis elrepült. Aureliano et ő-
veszi zsebkendőjét , lehajol és elszorítja ujján a vérzést, amelyet 
szívében érez . Utban hazafelé a háborúból egy szál ingben és 
nadrágban nem mer többé puskára gondolni , miután ez az egyet-
len gondolat húsz évig tartott. Lövésben: számtalan megúszott 
merénylet, égy kivégzés hálás tizenhét lánnyal, lódítottak egyet 
a történelem kerekén , de változás percrő l-percre megújuló ma- 



gányón kívül nem történt és e prométheusj láncok mind magá-
ban, mind fiaiban csírából gesztenyefákká n őttek. Már messzirő l 
sugárzott róluk a magányosság. A magányosság, mely valójában 
eltérített igazság, és ezeken a hétf ői napokon amelyek egymás 
után következnek, és már több mint száz éve tartanak, a föl-
zárkózást képviselik, önkéntes csatarendbe állítva, háromezer-
szer főbelőve minden egyes mozgó alakzatot. 
Aureliano is csak úgy tudott nézni, mint Ursula, egy szemreb-
benés nélkül kiment a házból, és végignézte, hogy egymillió 
példánnyá szedik szét, több nyelvre lefordítják, bizonyítékot adva 
így a köztéri demokráciáról, de csak akkor nyugodott meg, ami-
kor este visszalopódzott a lebontott ház helyén álló gödör szélé-
re, elővett zsebébő l egy takarót, szétterítette a gödör felett, és 
hogy természetesebbnek látsszon, néhányszor ráütött nadrágja 
szárára, amitő l természetutánzó por lepte be az egész környé-
ket, így alakítva ki azt a helyet, ahol a következ ő  napon paran-
csot adott egy század katonának, hogy estére álljon a ház. De 
ami nappal megépült, estére led ő lt, s ami este ledőlt nappalra 
felépült. Aureliano szemrebbenés nélkül állt, figyelte ezt a csodát, 
amely az utolsó közeledés a huszadik századhoz, Európához, 
a soha meg nem érkezett repül őgéphez, amely áthidalná a sza-
kadékot, ahogyan az éppen felé közeled ő  kilenc puskagolyó is, 
melyeket egy milliomod másodperccel ezel őtt a tíz főbő l álló ki-
végzőosztag küldött feléje. Ekkor azonban megjelenik Aureliano, 
felemelt hanggal közeledve a katonákhoz, rájuk parancsol, és 
a dörgedelmekre azok elkapják a cs ő  végénél kibuggyanó golyót, 
hogy majd a leltárnál elszámolhassanak vele, ám egyikük üres 
kézzel marad, forgatja kezében a puskaagyat és hátrálva távozik. 
Bevágja magát egy autóba, és soha többé nem látjuk ezen a 
vidéken, gondolta Aureliano, aki látta, hogy a szökevény nadrág-
ján átvillannak térdét verdes ő  heréi. 
A Mama Grande temetésével új világ veszi kezdetét, bár Aureli-
ano fülét egyre-másra megütik elejtett szavak: tradicionális dik-
tátor, intézményesített terror hatják át a leveg őt, mint keleti fű -
szerek illata, b űzleni kezd a fák alatt a banán, amely csak any-
nyiban igaz, amennyire ezt a fantasztikus valóságot tükrözi. Mister 
Borow, aki az álmatlanság-kór és a csaknem öt évig tartó es ő  
mellett a legnagyobb csapásként zúdult a falura, rosszul sikerült 
repülőszőnyeg-utánzataival éveken át az emberek jó- és szép-
érzékében, felszívódott a mocsárban, és ett ő l kezdve szamár-
kóróként üti fel a fejét minden talpalatnyi helyen, amelyet kikerül 
a kertészek kapája, vagy szeme. 
Következésképpen nem igaz, hanem érvényes, hogy Auréliano 
odaköti magát a diófához és hangyák eszik meg. Bárhogyan is 
magyarázzuk ezt, a feledés eléri a forgószél sebességét, és a 
semmi örvényébe taszítja a várost, bizonyítva ezzel, itt semmi 
sem történt, a természet sértetlen, kicsit odébb pedig Francia 
Drake egyik hajója látható, amelyet régészeinknek sikerült idejé-
ben konzerválni. 

Irodalom: 
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fakutya* 

4І  

"Kezdetben volt az ősagár, ami a 
csodanyúl után futott. Manapság, 
amig gumiabroncsos gépkocsijainkkal 
száguldunk egykor ki/ejthetetlen se-
bességgel, manapság is o tt  bólogat 
mögöttünk a fakutya, de ott van a söté-
ten csillogó zongorán is, onnét vigyo-
rog ránk, mig a térdzoknis kislány 
Rahmanyinovval küszködik, továbbá 
ott van a trafik üvege mögött e/érhe-
tetlenül, míg a napi cigarettát vásárol-
juk. Ott  van /eketén, fehéren, sárgán, 
barnán és sötétkéken, lényében kifür-
készhetetlenü/ugyanakkor esendőn —
a mosolygó-/a-kutya. Talán a punk 
hatására ida költeményét a már nem 
mai gyerek C. M., ami elképzelhető , 
mert mintha a kivirágzásban elfajzó 
punk alaphangján szólna néhol, a pun-
kén, amely a „pocsék" szépségeib ől 
profitál. A fa anyaga itt két okból is 
rendkívül fontos: egyrészt azért, mert 
fába ágyazódik, a kutyaól fájába az a 
lánc is, amit a fásultságából néha fel-
riadó eb dühödten megrángat, más-
részt azért, mert a Fakutya mérlegelé-
se és megértése szempontjából rop-
pant jelentőséggel bír mint ismérv, 
ezen túlmenően mint kategória — itt a 
favicc képzetköréből kiindulva, de a 
favicc vonzóerejét legyőzve kerülhe-
tünk csupán a Fakutya közelébe. 
(A (ordító jegyzete.) 

Mit csinál a fakutya 
Szegény nyögi kutya iga 

Furcsa dolog a kutya nem 
Nagyon jó iga vonó 

Szegény kutya de húzza 
Mind egyforma húzóka 

Szaporodó medúza 
Csípjed meg fakutya! 

Medúza a leveg őben 
Más furcsa dolgok 

Ránk jött a beszél őke 
Forduljunk a gyökerekhez 

Szóval hát a kutya szánt 
Veti fának a magját 

Szegény kutya nem soká él 
A fakutya hosszan rem-él 

Fakutya harapdál a 
Medúza hátuljába 

Kutya remél fa nő l 
Rövidesen sok fa nő l 

Kutya akar fát találni 
Megkönnyebbülést és megkönnyenyhülést 

Búzzsofő r úr legyen szíves 
Vigyázva induljon 
Mert óra bukik a fakutya 

Búzzsofő r úr vigyázva fékezzen 
Mert hanem 
Leesik a fakutya 

Legyen szíves búzzsöv ő r úr 
Óvatosan ganyarodjon 
Mert a fagugya nem bír fogódzkodni 

Tudja nem tud rendesen 
Leülni 
Jó mekkap aszkódni 

Feledje milyen dupla az élete 
Léte csapta fejbe 
Minden amit tudsz 

Fakutya óvatosan vigyázva 
Fakutya puhán fél arra gondolni 
Hogy elfelejtetted hogy kell vezetni 

Zdmeg a zoknijaidat 
A fakutya új ságot olvas mindenisten verte nap 
Éjszakákat átfülel még az 
Újságokat csinálják 

Vah fiúk mondom nektek a 
Vakutya nyalja fel a híreket a 
Vakutya szoptya csontból tényleg ő  
Uhság uhság vakogja az utcán végig 
Petzkesen a postaláda körül 15 



Oly nagyon akarja 
Olynagy szélnek ereszteni 
Mint a csokoládé maláta kecsap 
Lyukból bottyan pritty fizetve prrr 
ÜI újságos kosarában 

Titkot nem is mer 
Sunyít apad Ión reggel 
Vegyél neki fakutya eledel 
Finom kutya eledelt 
Hoz haza fogai közt 

S eljön a nap amikor vakarózva szól imígyen 
Megölhetnék valakit éppenhogy hírt csináljon bel ő lem 
Hén hírt csinálok őbelő le 
Ő  belő lem miért ne? h? 

Fakutya hogylehet elvesztetted 
Saját titokzatos szemed napsugár fényét 
Fakutya hogyízlika fakutya étel 
Finom tevedohány 
Sétálsz mérföldet Kancz-Erogen 
Szívod a bagót láttále háborút végetér-ni 
Csakazért mer nézed? 

Héti fiúk képzeljétek 
Ha a rossznak vége nincs több újság a fakutyának 
Micsinál a korszegény kutya 
Semmit se látsz amit néz hecc 
Csak üldögélsz és sírdogál hacc 

Kimicsoda 
A nyeregben ideoda iroda 
Ki micsodát 
Kutyálkodik 

Ki micsoda folytat hosszú biznissz beszélgetéseket 
Harapdál hosszú biznissz banánokat 
Erőteljesen 
Mitvisz planifikált plitikai futúránkat 

Vigyázz 
Ittjön zúgva zimm 
Zumm léglökéses zajos kopter 
Hétvége Toki-jóban? 
Találka az Egyesült Nemzettekkel? 

Kim  icsoda most 
Dámával a hajókában kapitány sapókával 
Rákot törfel 
Istenkém istenkém 

Fakutya kicsoda 
Fakutya milyen agya fúd le 

Belül keményen 
Fa kutya 

Fakutya vert ment 
Gyilkos után szaglásznyi 

Anyi belül puh ha 
Fakutya ás 

Fa kutyanadrágba izzad 
Semmit nem talál 

Nincs anyi 
Lehangolt fakutya 	 16 



Kutya süllyed aggyneki pirul át 
Az seggit 

Kutya teste feszüIde 
Belül nem 

Nincs anyi benn 
Nincs puha erős anyi 

Semmi a világon 
Fakutya méret 

Üvv ölt sokk szor 
Fa ólábúan bután 

Oly parányi ő  
Kicsi büdös és fából faragták 

Igen átkozott kutya 
Csak mindég fogvicsorgat 
Mást nem csinál 
Semmi jobbat 

Te csak számolod 
Mindég a hülye kutyákat 
Gondolod 
Látsz a züvegen át 

Fenegyen meg mér vagy oj mogorva 
Mint minden jampec semmi 
Te minte 
Mondjuk táncósz a szarban 

Nevezd magamagad kutyának 
Énem veszem be 
Én nem vagyok többé 
Pali madár 

Gondolod hogy 
A vidjorgás jó 
Galiba hűhó gondolod 
Én butább vagyok mind te 

Lehet 
Dején számolok 
Téged is bekaszliz 
A zeggyikük 

Fakutyus maradj békén 
Hogy érezhesd 
Mozogni 

Körbekörbe örvénylő  világban 
Miért tartasz vele 
Igaz-e 

Fakutyus 
Maradj békén 
Hogy érezd pörögni 

Hémost 
Kimost mibújt 
Mócorog intellexusodban 

Micsoda 
Teszitargyid 
Légurulni mondom igyázz 17 



Kitsoda 
Mozgat húúú z odamicsoda 
Mindenúton pöntyögni 

Sétahosszan 
Ahogy voltál 
Uhh targyifikált pityuli 

Tudodede hogy 
Ő lehete övéd övéd haez nemis minden 
Haaz mindenfele barát dupláz rád 

Faeb ül 
A hátsó lépcs őn 

ÜI a sötétben 
Kicsit lélegezve 

Lélegzetvételét 
Hallgatva 

Nevess fakutya 
Nevess fakutya 

Ez az 
Nevet és a hátsó lépcsőkön 

Zoka hullámonhullámok 
Zoka h űs hátsólépts ők 

Segítik úszni a kutyát 
Lentrő l a magasba 

Nemengesd a hullámokat elhogy 
Úgy tűnik cik cakk 

Neme sértez valakit 
Hej fakutya 

Nemengesd a nevetést beszorulni 
Fakutya láda lyukába 

Hallgatózz lélegez csakhogy 
Ne legyen több sérelem 

Mérhogy egyszerre mindenkírja 
A falra hogy 

SZABAD FAKUTYA 
Szimatol bármi id őt 

Mindha én sohakaptam volna 
Sepénzér 

Fa 
Kutya képit? 

Gyükfel nincs több hely 
Niccs hová írni 

Fenyő  ezüst füstje 
Ég dermesztően 
Fakutya reszket 
Hallani a baglyot nem lehet 

Fény szeletkéje tapad a padlóra 
Gondolod halott 
Fakutya mint a jég 
Ládájában nem hallja a bagolyt 18 



 

Huhogó bagó 
Szeme szivárványa 
Huhogás szivárvány álma 
Kutya nem Iát kutyát szellemeket megugatni 

Bagolyt nem hallani 
Kutya csámcsog szeme fehérje 
Nem érez havat mint a bagoly 
Nem szagol hó szivárványt 

Fakutya happol hatalmas 
Heppel 
Ropogtat kukorica szemet gömböly ű  hús 
Nem Iát madarat 

Nem Iát valami bagoly szemet 
Nem hallja 
Hogy hammognak hamm hamm 
Ropogtat hévvel bagoly szemét 

Kutyabor ládában áll kötekedik 
Fakutya mindig gúnyolódik 
Fakutya fába zárva 
Nem érezheti a feny ő  édes illatát 

Fakutya nem szagolhatja a szél énekét 
Ég leng alacsonyan 
Leng a fenyvesekben 
Bagoly nem huhog neki fenyőfa rönkjében 
Bagoly nem hall kutya ládában 
A fakutya 
Hó bagoly huhogás az a szivárvány most 
Most huhogás nem érinti a kutya szívét 

BALÁZS ATTILA FORDÍTÁSA 
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csorba 
béla 

sortűzet 
R. D. -re! 

Porce/ánkék kádakkal a hátatokon vörös nyakatok mutogatom. 
Nagy görögteknősök. Havunk nem m e s s i d o r. 
Ez a hó havas. Nem csal az analógiánk. M a r a t óta 
folytonos zubogás, fürdővízzel kiöntve az óceán felé. 

A szerzetek szaporák, mint a kétségbeesések. 
És a dialektika jó ezer éve skolasztikát is jelent. 
És nem tudom, magam sem tudom néha, szaporodunk-e 
vagy fogyunk, izgágán fürkésző  barátok, a magunk esze 
szerint szá nlálván az átmeneti korszak mitikus lófogait. 

Mert mégsem a végbelekből fúj _ oldalba kaphat az idő . 
Kemény mag. Megátalkodottság, magáért való. Körülbelül 
ennyi az egész. Csak repedj, tüdő! 

1980.   január 20 



európa 
felé 

(Gulyás Józsefnek) 

nézd hogy hegyesedik tollam 
feláll minden szóra 
hallomás európa 
minden sarkon leütnélek 
és megerőszakolnálak csak 
a sarkot keresem 
a szökés sarkát úgy látszik 
nekünk nincs achillesi se 
boldog középúton papíron 
beérve leszüretelve 
dunsztolt költészet 
ídőszerűen mélyhűtve 
nem romlunk el 
csak még gatyánkban 
terjed a dunsztkukac 
hol van dél-amerika afrika 
géppuskás terroristák szervezete 
hol kormány kormányt ér 
eltörve fogsorunkat levetve 
formás lányokra várni 
kerítés mögé 
behúzva őket markolászni 
ebbe még senki sem halt bele 
magukban tudják ők is 
ha nem látják hagyják 
viszont markolva 
kölcsönösen érezve 
meddig lehet hogy mikor 
kezd hallatszania a 
sósheringek szava 
intuitív szeizmográfiai mutató 
képről papírról 
ismert természetünk 
kodak árnyalata 
párizs stockholm 
san fransisco kína 
kétmillió dinár 
ugyanannyi könyvbe beleírva 

vízvezetéki 
folyó 

kiadott lakásban 
megjelenek 
halva szó hol 
kinyújtott és nyúlfogásért 
lecsapott tenyéren 
szépen mászik egy bogár 
s karom legyint 
hangya csak 
folyik belőlem 
mint szökőkút el nem apad 
spriccel özönlik 
fejemre csap 21 

kalapáti 
ferenc 
versei 



a 
kovács 
bánata 

a kovács bánata 
napról napra nőtt 
ahogy verte patkóba 
karjából az erőt 
színe szava változott 
estéből délelő tt 
lett patkóból 
sörét illata 
járta be a levegőt 
s a kovács 
műhely szaga 
terjedt tova 
mint orgona 
sípjain kuplé 
az asszonyok illata 
más helyzetben 
félne a postás 
kutyák csaholásától is 
ránézésre hervadt virág 
ok a hervadásra 
kéj két kanál cukor 
egy csésze herbateába 
úszva edződve 
készülve csatára 
kártyában a leszámolásra 

nincsen 
dózsa 
tövis 
nélkű l 

(vitéz györgy nyomán) 

a többiek figyelmét elkerülve 
mellékoltár ágyunkon asztalon 
kétnemű  angyalainkra rájár rudunk hiába 
a jászol tartós szagát a tömjén 
csak ímmel-ámmal leplezi 
szóljak bár görögül latinul 
történelem egyén díszlet 
hic Deus már megint ittál atyám 
hic európa lúdtalpas sarka 
van kezembe patron benne 
3 millió dollár mentőöve 
fenekembe nyomva be így 
magamban hordozva a megváltást 
mint spontán tüntetők 
kirakatokat törve be 
meghökkent járókelők szemének 
törésmutatójából kiolvasva 
a Szűzanya különösen a nehéz-géppuskát kedveli 
letiporjuk az ellenséget 
(ez különösen fontos) 
foszforeszkálva a sötétben 22 



összegezésül 

hol ér utol 
minket az 
ki nem futott ki 
fazékból a vigasz 
íze más helyen 
podravka leves 
készétel győzelem 
alkotmányunk a szabadkai 
november 29. 
felmelegítve mindenkire vái 
fóliában székelygulyás 
e csontokat 
alaposan rágva !e 
dózsa jobb keze 
hogy kerül ide 
számba be 
s ki mozgatja ujját 
nyelvem tövibe 
egy pillanat alatt 
lenyelve azt 
ki nem figyel 
beírni az iskolába 
más helyett 
sikoltás gyönyöre 
sikerült be 
az éjjelibe 
lepkékkel keringve 
annyira más 
e torokgyulladás után 
újra torkotoknak esnem 
ebben a rókalesben 
mi szűk is 
s ahonnan medvékre lestem 
s lett 
néhány veréb 
egy nyúl 

. két fogoly 
testén fogás 
ölelkezés és rombolás 

J 
és 
lett . . 

és lett belőlünk 
torta puncs 
egy százasért meghalunk 
a magánytó! 23 



hajnali 
csínytevés 

nem mennék többet gonddal 
álmosakkal 
horkolókkal 
evilági telt torokban 
sámánének hajnalokban 

mosva ingeket 
fehérből fehérre 
s ennek híja  fi legyen 
akácokat baltával hegyező  
és a benedekrendiek 
hű tőkocsit 
tolni kívül belül 
cipőbe lábatok 
köhögő  jobbágyok 
cipészek 
ortopédszalon 
minden mennyiségben 

faluszélen 
csontok kupacban 
a kutyák sem 
rágják és ássák már őket 
a sírásót is 
a kútásó ásta el 
még a télen 
azóta könyvön élek 
diétás ima 
svéd képes füzetek 

elméleti megközelítésben 
Joyce — rejtő  egység 
s dali hangosan okád 
utálom a spenótot 
mert alaktalan 
mint a szabadság 
boldog öregségben 
többrendbeli erőszakot 
követtem el 
tolnai ottón 
és domonkos pistán 
fogkefével 
tisztára keféltem őket 
borban az igazság 

szárnyas barom fik közt 
én vagyok a kukac 
szimbólum nélkül 
döglenek a nyulak 

24 



pap 
károly 

feleségemhez* 

1944 tavaszán 

J 

Pap Károly versét Zsoldos László 
szíves engedelmével közöljük, aki Pap 
Károly jogutódja, Zsoldos Aladárné 
megbízásából juttatta el a verset szer-
kesztőségünkhöz. 

Ne sírj, 
Majd véget érnek egyszer mardosásaink, 
s leszállunk szépen, csendesen 
a sír mélyibe, 
S ott végre valahára 
tisztákká lesznek csontjaink, 
a sok véres, büdös összefalt hústól, 
tiszta fehérré, mint az angyalok. 
S a pondrók, kavicsok, esők 
kimossák, takarítják végre 
koponyáinkból 
az agyvelőnek nyálkás z ű rzavarját, 
az átkos labirintust, 
melyet a gondolat izzadt ki magából, 
ez a legparányibb, megfoghatatlan szörnyeteg, 
hogy vérszívó csápjaival, a halált szolgálva 
rejtezzen el a halál el ő l. 

Ne sírj, 
hogy véget érnek egyszer rejtekútjai 
és labirintusának nyálkás üregeiben 
végre ő  maga is eltéved: a gondolat, 
ez undok parányi rög, 
s annyi halálos áldozat után őrjöngve 
végre saját magába vájja körmeit, 
s elpusztul. 
Pusztuljon hát ez is! 
S még tiszta, üres csontjainkon 
se könyörüljön az idő , 
még az üresség is 
ami bennünk marad, 
s amit magukba ölelnek: 
átkozott legyen! 

Gyilkosságaink rothasztó 
dögletes szaga lebeg köröttünk. 
S nehogy megmérgezhesse 
a barmokat a növényeket: 
porunkat szélvész ragadja el 
a véghetetlen semmiségbe, ű rbe! 
S a szélvész is átkozott legyen! 
бrökké kerengve 
forogjon az ű rben, 
nehogy dögletes porszemeink maradékával 
megtapadhasson egyik csillagzaton! 

Ne sírj, itt az idő  végre, 
hogy beomoljunk a sír mélyébe, 
s megnyugodjon végre rablógyilkos kezünk, 
s csontjainkról a sok összefalt 
véres, büdös húst 
lemarja a föld. 

Ne sírj, itt az id ő  végre .. . 25 



dudás 
károly 

az 
írás 
az 
egész 
világ, 
minden 
megvan 
benne 

Ismét egy hiány-emlékezés: ezúttal Pap Károly hiányának évfor-
dulójára emlékezünk. Harmincöt éwel ezel őtt, 1945. január 30-
án gyilkolták meg Bergen-Belsenben, negyvennyolc éves korá 
ban. Most volna nyolcvanhárom esztendős: a bibliabéli hosszú-
életű  próféták esetén ez a legszebb férfikornak számított va-
lamikor. 

E sorok írója meglehet ősen korán, gimnáziumi éveiben találko-
zott az első  Pap Károly-m űvel, számára azóta is a legteljeseb-
bel: a Megszabadítottál a haláltól című  regénnyel, amely aztán 
elvezette a többihez, A nyolcadik stációhoz, az Azarelhez, a 
novelláskötetekhez. 

Ezekbő l a művekbő l, életrajzi adatoknál sokkalta pontosabban és 
hitelesebben áll össze az író élete: származása, gyermekkora, 
látomásai a világról, hitvallása az alkotás és az alkotó összetett 
viszonyáról. 

Családi származása, zsidösága vo lt  életm űve nagy ösztönző  él-
ménye. Az ótestamentum világába nálánál mélyebben nem me-
rült el magyar író, ifjúkora óta pedig a nagy Jézus-regényt el ő-
készítő  novellákat, regényeket írta. Kisebbségi írónak tudhatta 
magát, annak ellenére, hogy a többség nyelvén írt, mert más-
képpen gondolkodott, más eszmék és látomások tartották hatal-
mukban, mint a többséget. Kezdett ő l fogva biblikus históriák rém-
lettek föl lelkében — ezeket a históriákat írta egyre makacsab-
bul. Ez a „kisebbségi tudat", s persze neveltetésének, gyermek-
korának görcsei tették magányossá, egyik legmagányosabb 
alkotóvá a magyar irodalomban. Es a legnyíltabb, leg őszintébb 
alkotóvá egyszersmind: kritikusai több alkalommal is elmondták 
róla, hogy „nyíltságát sokszor a kegyetlenségig fokozta." „Faj-
tám", írja egyik nyilatkozatában, „még álmodóiban. íróiban 
és költőiben sem képes arra a teljes, önfeledt őszinteségre, 
amely a művészet tápláló anyja." Pap Károly ezt a teljes, ön-
feledt őszinteséget gyakorolta rögeszmésen regényeiben, elbe-
széléseiben,' drámáiban. Ha jobban meggondoljuk: szinte tör-
vényszerű  volt, hogy megölték. Mert lázadó volt, bármilyen visz-
szahúzódott lázadó is: Azarel című , novellákból összeálló regé-
nyének gyermekh őse, Azarel Gyurka megalkuvás nélkül szag-
gatja a lélek szabadságának gátjait, kegyetlenül és komiszul 
föllázad a vallási fanatizmus tébolyában verg ődő  nagyapja ellen, 
később apja és anyja sz űkre méretezett, kispolgári élete ellen; 
kegyetlenségét és komiszságát őszintesége menti. 

A Megszabadítottál a haláltól cím ű , szintén „novellafüzéres" 
regényében, amelyrő l Móricz Zsigmond azt mondotta: „Meg-
győződésem szerint korunk egyik legnagyobb alkotása", a 
gyermek Azarel lázít tovább, most már Mikáélnek, a támáni 
ács fiának képében. Mikáél küldetése: megváltani a világot 
a szenvedéstő l, megszabadítani a haláltól — a tett, a szó és az Írás 
erejével. „Az Icás az egész világ, minden megvan benne", 
hirdeti Pap Károly a Megszabadítottál a halóltólban. Ebben hi-
hetett haláláig: ezért írta konokul regényeit és novelláit, ezért 
akart falragaszokat szerkeszteni a fasizmus és az antiszemitiz-
mus embertelensége ellen —úgy vélte, az Írás megszabadítja 
a haláltól. „Nekem a szerkesztőnek novella kellett volna', emlé-
kezik Illyés Gyula a Magyar mártír írók antológiájában. „Nyilvá-
nosság elé lépni most? Csak olyan írásművel volt hajlandó — s 
azzal is falragaszon —, amely után mindkettőnket nyilvánosan 
agyonlőjenek." 

A Zsidó sebek és bűnök című  vitairatában, amely 1935-ben je-
lent meg, arra buzdít, hogy a zsidóság tartson ki forradalmi 
hite mellett, ha pedig pusztulnia kell, hát fogadja méltóssággal és 
béketűréssel e pusztulást — tartása legyen példa az egész 
világ számára. 

Lázadását jóakarói is, ellenségei is igyekeztek megfékezni, le-
csillapítani. Jóakarói például úgy, ahogyan Mikes Lajos, atyai 
jóbarátja, az Est-lapok szerkesztője, első  novelláinak közlője: 
a verstő l, a dühödt ózsidó sirámoktól a próza felé irányította. 
Az Osvát és Mikes című  irodalomtörténeti érték ű  megemlékezé-
sében Pap Károly így vall err ő l: „Ugy látom, maga az a bizo-
nyos új Ézsajás vagy Jeremiás, csakhogy maga egy anarchista 
Jeremiás. De mit csináljak én az Est-lapokban egy ilyen Jere-
miással, aki ezekben a versekben nem tesz egyebet, mint 
üvöltve, jajgatva tépi láthatatlanul fbldig ér ő  szakállát, s az utolsó 
ítéletet hívja az Est-lapok olvasói nyakára? Már most gondolja 
el, hogy mi lesz, ha én ezeket a verseket leközlöm? A lapo-
kat visszaküldik az előfizetők, engem kirúgnak, s a családom-
mal együtt mehetünk koldulni..." Ismerős a szöveg, nem elő-
ször halljuk, nem is utoljára. 

Egy oldallal később: — Meg kell próbálnia — mondotta —, el kell 
bújnia a prózába, különben üvöltései miatt agyon fogják ütni. 

Ellenségei, a lázadást semmi formájában nem t ű rők pedig előbb 
másfél évre börtönbe csukták, kés őbb Bécsbe üldözték, végül 
pedig kioltották életét. 

1944. május 23-án hurcolták el. Ekkortájt írhatta feleségéhez 
e költeményt. Végleg leszámolva immár a lázadás íllúziójával, 
a prózában bújdosás hasznával — visszatér a vershez. 
Ne sírj, 
Majd véget érnek egyszer mardosásaink, 
s leszállunk szépen, csendesen 
a sir mélyibe, 
S ott végee valahára 
tisztákká lesznek csontjaink, 
a sok véгes, büdös összefalt hústól, 
tiszta fehérré, mint az angyalok. 

Ot ugyan megölték, de az Írás megszabadította a haláltól: az 
Azarel, a Megszabadítottál a haláltól, A nyolcadik stáció, a 
Mózes, a novellák Pap Károly itt él, itt kellene, hogy éljen kö- 
zöttünk. 26 



bognár 
antal 

fekete 
józsef 
felvételérő l 

a 
bevégezetlen 
szárnycsapás 

A világnak néhány múlhatatlanná sulykolódó met-
szete, ismétlődésekbő l, évszakváltozásokból, köz-
napi járás-kelésbő l s az építő  és romboló emberi 
kéz alakító munkájából rendre egy-egy változatlan 
képben összegeződő  (de nem valamely esetleges 
pillanatba dermed ő , hanem mintegy a képírás egy 
jeléhez hasonló) darabja, amit valamely ablakon ki-
nézve láttam valaha nap mint nap — mindig ez az 
a látvány, ami egy fennséges, félelmetes és feleme-
lő  álomkép erejével merül föl bennem, oly tisztán, 
hogy gyermekként elbűvölten szinte látom; s a szá-
momra szóló, újra meg újra megfejthetetlenül ele-
nyésző , s újra meg újra megfejtetlenül visszanyert 
titok torokszorongató kisugárzásával. A repülésnek 
az a fennsíkja volna ez, ahonnan váratlanul megpil-
lantható ifjúságunk valamely reményteli gályája a 
tenger fenekén, miközben hangok súgják egymással 
feleselve: „ereszkedj alább, ereszkedj!"; „körözz 
csak, körözz!"; „repülj tovább, repülj!"? 
Az ablakból mindent láttam. 

27 	Mindent az ablakon át néztem. 

Egyszer felírtam magamnak: Az ablakok szárnyai. 
Csupán a legintenzívebb, makacsul — és akaratlanul 
— visszatérő  „ablakos" képeket akartam magam kö-
ré rakni, amelyek azután lassanként felszippantanák 
a kitekintés futólagos, elmulasztott, el nem sajátított 
változatait is, s így egyre jobban tágíthatnám a bá-
mészkodás eme kereteit, míg végül úgy feküdne 
előttem az életem, az élet, mint egy ismerős város, 
ahol élek, élni tudok. 

A Szerb utca beködösödött ablaka. 
Keresztapámék — a világ legjámborabb emberei —

vert falú háza Bajsa szélén, a lakhatóvá sose tett 
utcai szoba falán a majdani ablak helyén sötétl ő  
fekete háromszöggel, amitő l féltem, mint az öreg-
asszonyok egyetlen kiálló fogától. 

Tanyán a rácsos ablak, amelyre sötétedéskor 
mind többször téved az ember szeme, s mind ha-
marabb kapja le róla. 

A citera a szűk kis ablakmélyedésben, öregapám-
nál, Moholon (az ablakkilincsre akasztott nadrágszí-
jon feni a borotvát). 



Havas hegycsúcsra; tengerre néz ő  kaszárnya-
ablakok. 

A nyolcszögletű  szerkesztőségi ablak, melybő l H. 
a templom óriási cip őjét nézte. 

A filmvászon mint ablak, és M. F. üres tájon ke-
resztül röpítő  ferde vonatablaka (a szíjjal). 

Tavaszi ablakok, melyekbő l zene száll, s esti ab-
lakok — melyekbe G. J. szíve belesajdul. 
S tovább: könyvtárak, várótermek. 

De most itt ideje félbeszakítanom a végtelenségig 
felduzzadó felsorolást (mentségemül szolgáljon, 
hogy az ablak kimutathatóan középponti motívuma 
prózámnak); talán csak új lakásunk ablakát kell meg-
említenem — hisz most nézhetek le a legmagasabb-
ról. Ellátni a környező  falvakig, a csatornáig, látni 
a temetőt; táwezeték szeli át a szántóföldeket és 
a katonai gyakorlóteret. Két jelzést felfogtam. Tiszta 
időben, nagyon távol, szögletes épület hasábja fény-
lik fel, az ember ittjártát őrző  jelként. S a másik: 
sokáig azt hittem itt alattunk, a barakkok el őtt kis 
tüzecskét gyújtott az éjjeli őr, annak a fénye reszket, 
imbolyog még virradatkor is. Mi táplálja, hogy soha 
ki nem alszik? Aztán felfedeztem: csak egy villany-
égő  fénye tükröződik egy pici tócsában úgy, hogy az 
égő  láthatatlan marad. Pontosan ide világít. 

Valami nem hagyott nyugton F. J. gólyája láttán. 
Csupa képtelenség az egész. Már az is, hogy egy 
gólya Moravica határában kiválik a többiek közül, 
és miközben csapdosva süllyed a légáramban, szin-
te kiszemeli magának a táwezeték tartóoszlopát, 
hogy végül ereje fogytán széttárt szárnyakkal rá-
omoljon a porcelánszigetelőkre. Másféle ornitológiai 
akrobatika, kötéltáncosi meghajlás ez, amikor az 
élete forog kockán? 

Túl szimmetrikusnak tűnt ez a felvétel a bagoly-
szem-porcelánszigetel őket elernyedt szárnyaival 
karoló, áram sújtotta gólyáról. Valami oda nem illő  
színpadiasságot éreztem a madár-tragédiában — s 
ugyanakkor szememet nem tudtam levenni a felvé-
telrő l: minél tovább néztem, annál jobban meggy ő-
zött a tartás valami el nem tervezett nemességével, 
aminek mégis kérlelhetetlen logikája van, mint a köz-
napi valóságba át nem tehet ő , ám azt a legteljeseb-
ben kifejező , megtisztító nagy tragédiáknak. Már 
nem az esemény foglalkoztatott, hanem a kép, az 
ideogrammává vált felvétel. 

A szigetelők felületét nem esztétikai hatáskeltés cél-
jából bordázzák, alakjuk szigorúan célszer ű  követel-
ményeknek tesz eleget: ti. a bordák által megn ő  
a távolság a két rögzítési pont között, s kisebb an 
nak a veszélye, hogy a nedves szigetel ők felületén 
átcsap az áram. S ez a szabványosított ipari termék 
mintha épp a gólya testére lenne méretezve, amit 
csak ez a póz mutathatott meg. S az odavetül ő  
árnyékban észrevettem az eddigi legnagyobb mé-
retére nyúlt szárnyakon a ragadozó eml ősök mellső  
lábának párnás karmait, melyek itt a tollak hártyás 
vitorlácskáit feszítik. 

A szárnyak foglalkoztattak, egyre inkább, s egyszer-
re meginogni éreztem egész korábbi tervemet Az 
ablakok szárnyai címmel megírandó sorozatról. A 
szárny minden jelentésében logikailag pontos: épü-
letek, gépek, seregek világos, hogy rendelkezhetnek 
két-két szárnnyal, de ez mind az elkülönülést jelzi, 

nem az összegezést, mint a szárny szó átvitt értel-
mű  kifejezésekben, s ahogy az ablak, ajtó, kapu 
esetében jelezhetné. Az ablakok viszont nem közös 
tengelyből nyílnak, hanem kétfel ő l kétfelé. Ahol két 
„szárnyuk" összeér — s nem ahol rögzítődik — ott 
lenne a test; ám ahol összezárul a két szárny., ott 
a test nem lehet. Mi lehetne az ablak teste, a moz-
gató középpont? A keret nem. A keret: semmi. Ho-
gyan foghatott így mellé a nyelv évezredes, kollektív 
logikája — szárnyat mond az ablaktáblára, arra, ami-
nek felépítése nyilvánvalóan más. 

Nagy sokára értettem meg azt, amit ösztönösen 
nyilván előbb is tudtam: az ablaknak nem azért lehet 
szárnya, mert egy testre rögzítődik, hanem mert 
kinyitható. Nem hideg mechanikát ő riz — a szárny-
csapás lehetőségét őrzi a nyelv az ablakszárnyak 
képében. A középpont az, ami belefér egy szárny-
csapásba. A test — a keret eleven tartalma. És egy-
szerre megértettem a gólyát. 

Joseph Losey „angyalos" filmjét látva sejtettem 
meg: a szárny valami nagyon is testi, fizikai dolog 
(a hős végül madárhangon rikoltozik az erőfeszítés-
tő l, hogy a madarak felépítésének tanulmányozása 
alapján szerkesztett készülékét m űködtetve fenn-
maradjon a levegőben —úgy lehet, a madárhangok, 
az ének átértelmezése is szükséges lenne). Milyen 
fárasztó minden eljövend ő  szárnycsapás! Csak át-
menet a következő  szárnycsapásba. Végtelen meg-
születés. Charles Lindberg és Renoir Játékszabá-
lyok c. filmjének pilóta-hőse után most éreztem meg 
igazán a röpülés egy másféle ikaroszi dimenzióját 
P. M.-nek abban a rajzában, amit V. F.-nél láttam: 
a földön fekvő, kifordult számyú Ikarosz körül csődü-
let, kissé odébb mentőautó. 

A gólya a szárazföld fölött repült — s nem a tenger 
fölött, egyik világból a másikba. S nem zuhant le: 
megmutatja szárnyait. A megtartott, bevégezetlen 
szárnycsapást. 
Lecsukló fejét föltámasztotta. Drótkötélpályán siklik: 
fel, fel! 
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balázs 
attila 

ginsberg 
versei 

190 cm magas, 110 kilós, egész testét s ű rű  szđrzet borítja; tar koponyájú eszel đs szđnnók, idétlen és 
idđtlen, förtelmes hangjával, fekete keretes, trioptriás szemüvegével számtalanszor megtette az utat 
Paterson, New York és San Francisco közt. Járt a világ titkos zugaiban. Néha hintón, néha gyalog-
szerrel. Kerouac szerint Amerika legjobb költ ője, ahogy Corso is az. Jómaga szerint ugyanazon 
ország angyali költđje, ahogy Corso is az. Született: 1926-ban, Patersonban, New Jersey; a City 
Lights Bookshop traktálója, Corso felemel ője (ahogy például, kevesen tudják, Pound Joyce felkaro-
lója), Ferlinghetti sajátos fogalmazásában: a modern költészetnek fertelmes kokds pálmája (kokó 
mint kokain), fecsegő  segglyuk ő  rúdon, két lábon járó adóvevő . Szakállát rázó indulatos, üvöltős 
vers-télapó. Időtlen?  1979— 1926  — 53. Hát te is öregszel, Ginsberg? Te is megöregszel és te is 
meghalsz, Ginsberg. Mi történik, ha a halál gongja fejbe csapja a rohadék Ginsberget? Mindörökre a 
koporsóba lépsz, szemed lehunyod, elt űnsz. Mondják, hatalmas fehér seggeden békésebb vizekre 
eveztél. Ez a halál elđjele,  Ginsberg?  Nem férsz majd a koporsódba, torzonborz angyal. És ki írja 
meg a Kaddist Allen Ginsbergért? A/dassék a halál valamennyiünkön! 

És talán suta azonosulás — mondjuk, Ginsberg valamelyik barátjával —, hogy is mondjam, nincs az a 
kötelező  distancia, a gondolatokat kordában tartó rend, de a Kaddis után rögtön nem is lehetséges. 
Most fejeztem be másodszori olvasását épp. Ez egy útszéli kis jegyzet csupán, de megszívleli, talán 
sikerül megszívlelnie Kerouac tanácsát: ha lehet, írj „öП tudat/anul", féltranszban (...) írjál izgatottan, 
gyorsan, írás-vagy-gépírásgörcsben, az orgazmus törvényei szerint (...) Reich „elfelh ősödött tuda-
tával". Bentről kifelé = élvezésig, ernyedésig, kimondásig. (Tájunkon mintha egy kicsit hiánycikk 
lenne a szív.) De most nem tudom élvezni az írást. A Kaddis hosszú sorai. Amikor a kezembe 
veszem a Nagyáruház Kaliforniában, a NAGYÁRUHÁZ KAL!FORN!ÁBAN fehér kötetét, többnyire 
Buka Juli jut eszembe. Itt semmit se mond ez a név? Kaddis Naomi Ginsbergért. Semmi megállás, 
semmi keresgélés az odavaló szó után. Te pedig: a hosszú sor rövid staccatoszerű  /élegzetegysé 
sekre töredezik, ahogy az egyik spontán kitétel jön a másikra. Mondom én: te. Buka Juli és az 
Uvöltés. A Kaddis és az Uvöltés. Buka Juli és én. Mi és az Оvö/tés. Egyszer beszélgettünk, rólad. 
Nem lehetett több tíz percnél. Gyorsan leszögeztük, hogy kedvelünk, fohadék Ginsberg. A szeretet 
jogán mondom, csakis a szeretet jogán mondhatom, rohadék Ginsberg. Eörsi István magyar író, jeles 
műfordító és —úgy értesültem — stramm gyerek szavával élve: rohadék. A te szavaddal élve: ro-
hadék. Ja, még egy: sz őrbozót. Ez viszont tisztán az đ  metaforája. (Eörsié.) Nézd, teljesen természetes 
dolog, hogy nem ismersz engem, s Buka Julit se ismerheted. Nincs ebben semmi furcsa. Üvölteni 
akartunk az egyetemi színpadon. Mondok én neked valami mást: ne öregedj meg! igazítsd meg orrod 
nyergén gyászkeretes pápaszemed úgy, mintha mi sem történt volna! Tohonya Ginsberg, szakállas 
próféta, szerelmes buzeráns. Ovöltésed akartuk elmotyogni szépen fejl бdб  városunkban, Ujvidéken. 

Ez talán kevésbé suta, mint az az oktondi távolságtartás, mely távoli, specifikus amerikai problémák-
ról és megéneklő ikrő l halandzsáz. 
És nem tudok szabadulni valamitő l. A Kaddis záró akkordjai, a gyönyör ű  fájó Litánia a paranoiás 
Naomi Ginsbergért — 
0 anyám 
mit mulasztottam 
0 anyám 
mit felejtettem 
6 anyám 
búcsúzom 
a Kommunista Párttól és szakadt harisnyádtól 
búcsúzom 
melled gumóján a hat fekete szőrtől 
búcsúzom 
régi ruhádtól s a vagina körül a hosszú fekete szakálltól 

rossz novellákkal teli szádtól 
szuvas mandolin-ujjaidtól 

sztrájkos és gyárfüstös hasadtól 

zongoránál felsülő  szemedtől 
kaliforniai rokonaiddal közös szemedtől 
mentőkocsiban haldokló Rainey-mamás szemedtől 
gépemberek-megtámadta csehszlovákiás szemedt ől 

válás-szemedtől 
hűdés-szemedtől 
magányos szemedtől 
szemedtől 
szemedtől 
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- és utána a Long Island-i sírkövek közt botorkáló nagyra n őtt, csúnya felnőtt gyerek képe, az árván 
maradt tehetetlen szemrehányása ellenállhatatlan er đvel idéz fel bennem egy másik, jóval rövidebb, 
de szintúgy megrendítő  költeményt: 

Mint lenge, könnyű  lány, ha odaintik, 
kinyújtóztál a halál oldalán. 

Tőlem elvetted, kukacoknak adtad 
édes emlőd s magad. 

Nagyobb szélhámos vagy, mint bármelyik nő, 
ki csal és hiteget! 

Suttyomban elhagytad szerelmeidből 
jajongva szült, eleven hitedet. 
Cigány vagy.! Amit adtál hízelegve, 
mind visszaloptad az utolsó órán! 
A gyereknek kél káromkodni kedve _ 

nem hallod, mama? Szólj rám! 

Van valami megrázóan ödipusz! mindkét , a maga módján átütő  erejű  lírai műben : leplezetlen szexuális 
vonzalom a másik nembeli szül ő , az anya iránt , az ambivalencia törvényén alapuló vonzódás. 
Ambivalens szeretet. József A ttila egyik kitörölhetetlen gyermekkori lelki megrázkódtatása, melyr ő l 
egyik kedves iskolás versünk szól, arról az elviselhetetlen fájó érzésr đl ad hírt, hogy az imádott mama 
đrá, a kis kölyökre rá se hederít (a kín szükségszer űen oldódik fel az anyát isteni jelenségként 
feltűntető , a mamát isteni jelenséggé magasztaló látomásban : szürke haja lebben az égen stb.) A 
fenti idézett Kései siratóban a fiát, leendб  szeretőjét (?), tápláló anya/nt5 képe is megjelenik : egyél, 
nekem nősz nagyra, szentem! Ehhez rögtön és hajszálpontosan és minden „erotikus hipotézis" 
helyénvalóságát bizonyítóan kapcsolódik az elhagyott szeret ő  jajkiáltása: 
Most zsíros nyirkot kóstol üres ajkad _ 

félrevezettél engem. 

És az Anyám meghalt c. vers kezdete: 
	most nem tudom, hogy viselkedjem vele szemben, 

megfoltozná kabátomat, megnézné, milyen szép vagyok meztelenül, 
még soha senkise látott meztelenül! 

(Az egyél, nekem nősz nagyra, szentem!-mel kapcsolatban: a Prosveta gondozásában, az Erotikon 
sorozatban megjelent Bataille -kötet egyik elbeszélésének a végén - melyet a minden szemérmeske-
dést támadó sorozatszerkeszt ő , Milan Komnenić , saját bevallása szerint önkényesen kihagyott-, a 
fiúgyermek óriási eres fallosszá változik édesanyja szeme láttára , aki imádattal borul leny űgözб  hím-
taggá vált fiára vagy ilyesmi .) Ginsberg is szenved : Naomi, a kommunista orosz emigráns meghibba-
nása mint alattomosan elhelyezett bomba robbantja szét - Pound szavaival élve, de egy zárójelet ik-
tatva be - a (zsidó) család szinte vaginán belüli melegét : látja anyját okádékban fetrengeni , míg has-
menés lövell robbanva hátsó feléb ől, lába közt vizelet csordul, látja anyját negyvenévesen, visszere-
sen, pucéran, kövéren, halálra szánva kilopódzni a li ft  melletti lakásajtón és rendárért kiáltozni, borot-
vával vagy jóddal a fürd őszobába zárkózni, a sztálini kórképhez hasonlóan mindenkiben ellenséges 
kémet látni, sikoltozni a diliházba vivő  úton, hazaérkezni: 
„Ne félj tőlem, hogy az elmegyógyintézetb ől jöttem - 
Az anyád vagyok -" 
Szegény szivecském, mi lesz veled - riadalom - ott fekszem - „Szeretlek Naomi" - mereven, szinte 
karjai közt. Üvöltöttem volna, ez hát a vigasztalan, magányos egyesülés? _ Hamar felkelt, idegesen. 
Kielégült-e valaha is? 
Mindez azelőtt, mielđtt a halálos áradat, homoszexualitás hegységei, hímvessz ők Matterhornja!, 
segglyukak Grand Canyonjai mélabús fejére nehezedtek. Naomi számtalanszor szétvagdalt és 
össszevart teste, Naomi pinája: bozontos, hosszú ajkak - Micsoda, tán még seggszag is?.... talán 
jó volna megpróbálni - megismerni a Kezdet Méhének Szörnyét. Végül is nem az a lényeges, hogy 
megdugták-e ők csakugyan saját anyjukat , hanem a Kaddis és a Kései sirató találkozása bennem. 

Az olsoni értelemben vett projektív- és nem projektív vers találkozása . (A rímek és metrumok 
versével ellentétben a projektív vers a lélegzet ritmusán és az ún . mezđs szerkesztésen alapul. Éljen 
az írógép! Élni kell az írógép nyújtotta !ehetбségekkel. Olson szerint itt az id ő  leszedni Pound, 
Cummings, William Carlos Williams kísérleteinek a gyümölcseit, akik a maguk módján már mind fel-
használták az írógépet mint a megszólaltatás forgatókönyvét kompozíciójuk lekottázására . Bővebben 
lásd az Üvöltés c. antológiában! Modem Könyvtár 117.). Egy sokat ígérő  összevetéskö гvonalai bon-
takoznak itt ki. Egyszer még visszatérek erre és alaposan kidolgozom . Mindenkinek , akit egy kicsit is 
érdekel a lompos héber bárd , el kell olvasnia a Kaddist, a végnélküli halotti imát - Eörsi fordításában 
a fehér könyvben. Becsületes távolságból hívogatja egymást a két költemény, de mint kristálypoharak 
összekoccanása esetén , a hang éles és tiszta. 

A Kaddis kezdete egy tiszta téli délben született Ray Charles bluesainak még fülben visszhagzó 
akkordjaival a Manhattanen , melyet 355 évvel ezel đtt 60 holland forint értékű  csecsebecséért vásárolt 
meg az jndiánoktól P. Minnewit kormányzó. 

A beat programverse, az Üvöltés, más jelleqű . (Nem árt megjegyezni: 1956-ban látott nanvilágot, fél 
évtizeddel a Kaddis előtt, kb. egy évvel születésem után. Ahogy írtam már egyszer valahol: 1956-ban 
harsogta el szószékéről Üvöltését teátrálisan a próféta Ginsberg.) Míg a Kaddis alapvetđen a 
fájdalom, a hiány kifejezése, az Üvöltés a haragé. Ahogy mondta már valaki valahol: a tiszta harag 
szép kitörése. A Kaddis és a Kései sirató árvái is eljutnak ugyan - paradox módon - a haragig, a 
szeretett halottjaik iránt érzett fájdalmas dühig , többek közt ez az, ami egymás felé mozdítja a két köl-
teményt , de, logikus , a düh az adott esetben tarthatatlan , tűnő  pillanat-állapot . A híres kezdet - láttam 
nemzedékem legjobb elméit az őrület romjaiban - után a 9. sor elején megjelenik az elsó KIK, az 
első  szaxofonszerű  kórussor, s követi a hosszú felsorolás. Mint Corso régebben elemzett Hatalom c. 
versében maga a hatalom szó úgy itt a KIK (KIKET) ismétl ődik számtalanszor, ahogy maga Ginsberg 
mondta: ez volt az alap, a mértéktartó, ide ereszkedett vissza a vers, és innen röppent át megint az 
invenció egy másik pályájára. 

kik lemeztelenítették agyvelejüket az Ég előtt a 
Földfeletti alatt és megvilágosult lélekkel 
mohamedán angyalokat láttak a bérházak 
tetején tántorogni 31  



kiket kirúgtak az akadémiákról, mert bediliztek és ( ...) 

És a világirodalom szép, nem szalonképes sorai, melyekért és melyekhez hasonlókért Ginsberg ellen 
obszcenitás címén b űnvádi eljárást indítottak annak idején: 
kik eksztatikusan és telhetetlenül párzottak egy 
üveg sörrel egy nővel egy pakli cigarettával 
egy gyertyával és leestek az ágyról és tovább 
folytatták a padlón egészen le a lépcsőfordulóig 
és elájultak a falnak dőlve az utolsó vagina 
látomásával és elsütötték a tudat utolsó gecijét ( ...) 

(S idézek gyönyörömben Reich „elfelhősödött tudatával".) Az Üvöltés magával ragadja a kevésbé 
disztingvált olvasót s még inkább a szerencsés hallgatót, mert Ginsberg megjelenése és — értesülése-
im szerint a — hangja is cseppet sem egyezik sztereotip képzeteinkkel a homokosokról. Itt idéznem 
kell a Corsóval kapcsolatos írásom egyik idézettöredékét: a lelkipásztor nyugodt hangon felolvassa a 
bibliai sorokat, majd hangja fokozatosan emelkedik, beszéde felgyorsul, harsog, végül süvölt a szent 
őrjöngésbe esett hallgatóság felett, mely tapsolva követi a szent szöveg ritmusát, és litánia módjára 
kántálja a refrénszerű  szavakat és mondatokat. Itt is, ahogy emelkedik a költ ő  hangereje, úgy 
ragadja el szavai ritmusa; torkaszakadtából süvölt és nem válogatja meg kifejezéseit. Az Uvöltés 
minden sora egy lélegzetegység — innen erednek a beatnik próféta számlájára sokszor elsütött, a 
prófétaszakállas dalnok bömell űségét célzó élcek. Ezek azok az emelt hanghordozású sorok, me-
lyektől begurulna Williams. (Mellesleg: W. C. Williams a beatnikekkel rokonszenvezett, de hozzájuk 
valójában soha nem tartozott; Ginsberg pályakezd ő  verseirő l írt a Patersonban; az akkor még törekv ő  
diák Ginsberg hosszú intim leveleket írt neki; Williams versei Orbán Ottó fordításában a Nagyvilág 
1979/1 számában találhatók meg.) A b đmellűség/bőbeszédűség jelzője verseinek hossza, az ún. vé-
geláthatatlan ginsbergi hadova miatt is ragadt Ginsberqre. Most már medd ő  dolog arról vitatkozni —
mint Pound kantóival kapcsolatban —, hogy túlírt, helyenként feleslegesen b ő  lére eresztett részekb ő l 
épülő  költő i művek-e ezek vagy sem (a Kaddis és az Üvöltés). Ehelyett még felfedezetlen, úi széosé 
geket kell keresni —elsősorban a magunk számára — soraikban, soraik kört. Ha helyenként az az 
érzésünk támad, hogy konzervnyitóval meglékelték és körülvágták koponyánkat, a körülvágott részt 
hajunknál fogva eltávolították, s a most már védtelen, kiszolgáltatott agyunkat József Attila mamájá-
nak erélyes mozdulataival, egy jókora fakanállal úgy igazából megkavarták, mint a rotyogó szennyest, 
akkor jó úton haladunk. Ginsberg sokszor nem is akar ennél többet. Hogy a csúf sz đrös angyal fék-
telenül áradó beszéde itt vagy ott átcsúszik a prózába, arra nem úgy kell reagálni, hogy: aha, itt van, 
most rajtakaptalak, milyen költ ő  vagy, öcsikém? — hanem másképp — valahogy úgy kell keresni az 
igazságot, hogy közben ne tévesszük szem el ől a szerző  szemetszúró szándékát: és mi volna, ha 
egyszerűen fognám magam és írnék hosszú passzusokat és megtört, rövid sorokat egymás hegyén-
hátán, ha spontán természetességgel összeömleszteném a prózai realitásokat, a felzúduló érzel-
met, a művészien csiszolt egyedülálló ékköveket? (Az idézetet a már említett beat-antológiából ollóz-
tam ki, Ginsbergnek a saját versei elé firkantott írásából. Ebb ől a pár oldalas valomásból tudjuk meg, 
hogy 1955-ig Williams imagista elképzeléseit követve naplójegyzeteket, karcolatokat szedett kis 
rövidsoros szerkezetekbe. Friscóban következett be a meglep đ  fordulat: a munkanélküliség áldásait 
élvezve, romantikus ihlete után rugaszkodva San Francisco tarka rengetegében írt, már nem azzal a 
gondolattal, hogy verset ír, nem a szelektáló mechanizmus végs őkig fokozott (izemeltetésével, 
hanem a beat-buddha Kerouac spontán prózájának elemi szabályai szerint: a „fogalmazás választé-
kossága" helyett szabad terjeszkedés (asszociáció) az adj-neki gondolatok határtalan tengerén, 
úszás a tenger angol nyelvvel, korlátlanul, csak a szónoki lélegzet ritmusának fegyelmével és kibon-
tandó kérdéssel, de hogy minden teljes kijelentés mint az ököl, úgy csapjon le durr! Adj neki, ami 
belefér! S írt úgy, ahogy kikívánkozott bel ő le. A zárójel elđtti idézet szorosabban az Átírás orgonaze-
néből c. költeményhez kapcsolódik, melyrő l Ginsberg — saját szüleményei felett töprengve, saját 
versén meghökkenve — megállapítja, hogy furcsa szerzemény, prózából versbe csap át, aztán megint 
vissza, akárcsak az elme.) Ginsberg a hosszú távok futója, a hosszú távokon tud csak bemelegedni 
igazán, csak az első  egy-két oldal után tud forrni és sisteregni igazán. Mozdony đ , nagy fekete tüzes 
ló. Hogy itt is kiderül, ki az igazi, azt a követ ők/utánzók serege bizonyítja — lásd például a hosszú lé-
legzetű  verseiben Ginsberg-epigon Corsót vagy Paul Carrollt, Carroll Óda Severn Dardenhez az an-
gyalokról, a közös hidegről, a nukleáris lefegyverzésről és a pattogatott kukoricáról c., se több, se ke-
vesebb, mint 1,5 m hosszú leporelló-m űvét, mellyel inkább a Guinness-féle furcsaságok lexikonába 
írta be nevét, mint a költészetbe. Ginsberg felfedezi magának Whitmant, aki szerinte túl hatalmas 
ahhoz, hogy látni lehessen; Nagyáruház Kaliforniában gyermektelen Whitmanjét, a magányos vén 
turkálót, aki a frizsiderben a hús közt piszkálódik, közben a f űszeres fiúkkal szemez; Whitman záróra 
után útmutató szakállát. Megállapítja, hogy semmiféle kísérlet sem történt, hogy a XX. századdal 
egyidős új élőbeszéd-prozódia ismeretében talán fel lehetne használni nagyméret ű  organikus szer-
kezetek összeállítására Whitman verssorát. Hivatkozik Poundra is, aki Whitman termékeit prózai ka-
catnak nevezte. Valamelyik idegen szépségekr ő  gondolkodó „disputámban", melynek egyik els đdle-
ges célja az önmagam háza táján való rendtevés volt, Poundot Whitmannel kapcsolatos s ű rű n 
hangoztatott állásponja ellenére épp Whitmanhez hasonlítottam. Most nem szeretnék az Amerika és 
a tradíció több ízben fejtegetett kérdésébe vágni, sem Pound és Ginsberg Whitmannél kapcsolatos 
állásfoglalásainak bő  taglalásába, de Pound és Ginsberg egymás közötti viszonyának az elemzésébe 
se. (Furcsa — látszólagos —ellentmondásokra figyelhetnénk fel: Ginsberg Whitmanre esküdött és 
követő ire, Sandburgre, Lindsay-re, Jeffersre, Fearingre; a századunk leghosszabb költeményét meg-
író Pound nem kedvelte Whitmant, ennek ellenére az az érzésem, valahol folytatta Whitman abbama-
radt munkáját, újszerű  verselését, szókimondását—figyelmét kiterjeszti az óceánon túlra, megénekli 
Odüsszeuszt és Konfuciust, Sigismundo Malatestát és a pisai internáló tábort, helyenként ünnepé-
lyes, helyenként trágár, a strófákat mell őzi, a verset széttördeli, kísérletezik az írógéppel, vizuális él-
ménnyé is varázsolja cantóit, azzal is, hogy furcsa ábrákat, kottákat, kínai és ógörög írásjeleket iktat 
dalaiba; Ginsberg és a beat-nemzedék pedig jól ismeri Poundot, hosszú verseket b őven ír, belerajzol 
a versbe, csillagokat, béke-ipszilonokat, telkiáltójeleket stb., a legszínesebb istenkáromlásokat szórja, 
teli torokból politizál — lásd például a fehér könyvön kívül Ginsberg, igaz, magyarul még meg nem je-
lent, Igazság-szendvicsek c. kötetét, mondjuk, az Örökkévalóság Hangos Fingásaival kezd ődđ , Eter 
cím ű  költeményét! És mindannyiukat megihlették Blake a maga idejében botrányos próféciái. Ehelyett 
egy sokkal alparibb párhuzamot vonnék Whitman, Pound és Ginsberg közt: a verseit magával raga-
dóan szavaló költő  párhuzamát. Whitmanről ugyan nem tudom, hogy rögzítették-e valaha is a 
hangját — Edison 1877-ben találta fel a viaszhengeres fonográfot, egy évtizedre rá Emil Berliner a 
gramafont, Whitman hosszú élete pedig 1892-ben ért véget, .tehát tisztán az id ő  szempontjából 
lehetséges lett volna—, de tudom, hogy a dübörg ő  költők közé tartozott. Lemezr đl hallhatjuk Poundot 
I. Cantóját szavalni. Egy francia hallgató: Pound hangja remeg, sorai zengenek, búgnak, ropognak, 
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messze a bárd húsvágó értelmétđ l. Ginsberg hangját csak hírbő l ismerem, mint Whitmanét. 
Mindenkinek, akit egy kicsit is érdekel a lompos zsidó pap, el kell olvasnia az Иvö/tést is. (Fordította 
Orbán Ottó.) 

De nem azért nagyok — Ginsberg és Pound —, mert mennydörg őek. A jupiteri hangvétel mellett a hal-
kabb hangnemek mesterei is fik. Nagyok, mert meg tudják pengetni az igaz költészet húrjait, nem 
fülbemászó dallamokat csalva 116. Nagyok, mert van szívük, nem a szív fogalom zsuppfedeles 
házikóhoz, mézeskalácshoz, holdfényhez és limonádéhoz, nem is a romantika túlkapásainak a kép-
zetköréhez tartozó értelmében, annak ellenére, hogy Ginsberg néha ripacskodik. Mondjuk, sírva kéri 
hallgatóit, hogy szeressék egymást. Meg annak ellenére, hogy azt mondta: a szív az egy kosár szar. 
Mindketten a hosszú versekben leltek magukra. A harmadik a Majális Király. 

A Krá/ Ma%á/es nem található a fehér könyvben, azonban Eö гs! jóvoltából elolvashatjuk folyóiratunk-
ban. Ginsberget 1965-ben kiutasították Csehszlovákiából — ez a költemény alapja. Háromszor tartóz-
tatták le, mielőtt kitették a szű rét: először, mert részegen dalolt a Narodni utcán, másodszor, mert јб-
kedvében pajkosan fenéken csípett egy bajszos belügyest, harmadszor, mert elvesztette (?) jegyzet-
füzetét, mely tartalmában valószín ű leg némelyest eltért a szabványos csehszlovák jegyzetfüzetekt б l. 
A két figura, aki reggel Joseph K. szobájába belépett, belépett Ginsbergébe is, s el бször firkálmányait 
vizsgálta meg, és ők már nem az (Ívöltés baljóslatúan intelligens, mustárgázos sze гkesztбi voltak, $ 
nem is rágták đt tökön mint azokat, akiket tökön rúgnak, mikor Laredón át New Yorkba igyekeznek 
vissza egy adag manhuanával. Szalonnáztak az asztalán. Rossz közérzeted vitt Csehszlovákiába, 
Ginsberg? Vagy a kíváncsiság? A gyökerek? S a nagytest ű  leány, aki a гepülбtéren áttörte sért đ-
döttsége burkát, később titokban azt mesélte legbizalmasabb barát П6jének, hogy a nagytestű , bohó 
amerikai poéta csak ránézett, majd se nem nyugodtan, se nem idegesen, mondhatni mégis, hogy né-
mi blazírtsággal a (saját) hóna alá nyúlt és kisv đrtatva óriási robajjal a levegđbe emelkedett. Több 
mint 100 000 ember szeme láttára három kört írt le felettük, azután elt űnt a semmibe. Egyesek tudni 
vélik, hogy ekkor írta leveg đben írt versének 3. hosszú sorát. 

Így repült hat hosszú éven át sz őrös lábú, érdes Szapphonk, míg ki nem kötött az atléta-mell ű , 
farmer-kaлí, bajszos angol karjai közt, pontosan 0 óra 3 perckor. De ez már az Éjszakai derengés. 

És dagad a végül is nem egy szuszra írt, de a végén eufórikus útszéli kis jegyzet. Beleviszek 
mindent, ami csak eszembe jut. Peter Minnewitet, Buka Juliért is hullajtottam egy-két könnycseppet. 
Pederaszta Ginsberg, újvilági ginszeng. Igen, valamirevaló költészet ihletb đl születik, csak jobb volt 
félretenni Ihletként, oly sokan háltak már vele. Démonikus Ginsberg, Moloch-víziós Ginsberg, szeny-
nyes Ginsberg; esztelen Ginsberg, tutyi-mutyi Ginsberg, anarchista Ginsberg, pacifista Ginsberg, 
fatökű  Ginsberg, fél szemmel hunyo гgб  Ginsberg, gagyogó Ginsberg, Halszem Papa Ginsberg, 
fatörzsre tekered ő  kígyó Ginsberg, hatalmas kerékben guruló Ginsberg, voayeur Ginsberg, téli hóban 
magadra eső  Ginsberg, seggcsók Ginsberg, Ginsberg hatéves korában Ginsberg. Messiás Ginsberg, 
Hare Krishna Ginsberg, hordó Ginsberg, lökhajtásos Ginsberg, a-költészet-nem-csak-kézügyesség-
-Ginsberg, Fidel Castro Ginsberg, frivol Ginsberg, kommunista Ginsberg, óvakodj-Cézár-a május- 
-elsejéktđ l-Ginsberg. HALÁL VAN GOGH FÜLÉRE! 

(A hosszú vers egy új művelője bukkant volna fel nálunk Kalapáti Ferenc személyében?) 
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Néhány szót, mondatot szeretnénk közelebbr ő l meg-
vizsgálni.  Az  alábbi sorok Mészöly Miklós Az atléta 
halála cím ű  regényében olvashatók. A regény elbe-
szélője Hildi Bálinttal beszélget. A beszélgetés hely-
színe az a havasi fennsík, amely Bálint közeli halá-
lának színhelye is. „Se bogár, se madárneszezés 
nem hallatszott. Csak a havasi tűlevélzúgás. Az 
meg nem is hang már, hanem valami átható 
Jelenlét". (229.) A jelenlét nagybetűvel, szokatlan 
szövegkörnyezetben, metaforikus jelentéSsel: a t ű -
levélzúgás mint átható Jelenlét. A regénynek még 
néhány szava emelkedik így ki, fókuszpontszerűen 
a kontextusból. Bálint utolsó napjairól van szó: 
„Most már tudom, hogy küzdelem, menekülés volt 
ez is, csak éppen nem lehetett megfogalmazni, 
hogy mi elől. Most se lehet. Halál? Túl egyszerű . 
Nem is igaz. Valami más. Valami, ami tovább 
nem fokozható". (242.) A szó, amely magához rántja 
figyelmünket, módosítva: a fokozhatatlanság. Az 
alábbi sorok más vonatkozásban, az elbeszél ő i 
magatartással kapcsolatban fejeznek ki lényeges 
konstatációkat. „Amit szerettem volna _ a puszta 
tényeket leírni, a tárgyakat, az ismétlődéseket, olyan 
apróságokat, melyeket csak az érezhet, aki megta-
nulta gyűlölni a képzeletet, mert tudja, hogy azzal 
kezdődik az igazi felejtés — mindez nem sikerült". 
(125-6.) „Legszívesebben nem is magunkról írnék, 
hanem tárgyakról, tájakról, de olyan aprólékosan, 
ahogy ma is bennem élnek — amilyenné a mi 
odaérkezésünk változtatta őket. Így talán sikerülne 
elkerülnöm a látszattárgyilagosságot..." (235.) A 
fogalmak, melyeket ki szeretnénk emelni: a tény-
szerűség, a tárgyszerűség, a látszattárgyilagosság 
kerülése. „Komolyan hiszem, hogy csak az tud 
igazán tárgyilagos lenni, akinek minden oka megvan 
rá, hogy elfogult legyen". (8.) Tárgyilagosság. 
S még egy mondat: ;,Szóval semmi illúzió. Csak 
önismeret". (236.) Amit alá szeretnénk húzni: az 
önismeret. 

Kiemeléseink, aláhúzásaink a másik regényben, a 
Saulusban a következők. Az alábbi mondat, mint 
a mágnesdarab a fémtárgyat, magához rántja és 
sű ríti a regény jelentésvonulatait. „Fönt feküdtem a 
sátram előtt, a csillagokat néztem. Hiába próbáltam 
eljutni valamilyen számvetésig, nem sikerült. Mintha 
két vasnyárs között feküdtem volna, kifeszítve. Még 
soha nem volt olyan látomásom, amilyenről a prófé-
ták beszélnek; de annál gyakrabban láttam maga-
mat egy iszonyú nagy tér közepén, a saját üres 
jelenlétem legalján. Úgy buktam bele ilyenkor az 
éber álomba, mint aki ott is tovább folytatja a nyo-
mozást.. ," (79.) A jelenlét szó valamivel kés őbb, 
a regény központi fontosságú fejezetében (melyben 
az üldöző , Saulus találkozik a számára ismeretlen 
üldözöttel, Istefanosszal) fordul ismét el ő : „Kallódó 
jelenlét mindenütt". (106.) Más szövegkörnyezetb ő l 
már kiemelt szavunk, a fokozhatatlanság itt a sötét-
ség és a fény „véglegességével" kapcsolatban me-
rül fel: „Ami ennyire fokozhatatlan, vajon különbözik 
is?" (106.) 

Jelentéktelen egybeesések? Véletlen ismétl ődések? 
Valami más. Kulcsszavak. Olyan kategóriák, ame-
lyek ha szövegszerűen nem fordulnának el ő  a regé-
nyekben, az értelmezés során törnének fel bennünk. 
EI kellene találnunk hozzájuk, mert megkülönböztető  
fontosságú elemei Mészöly m űvészetének, valóság-
megközelítésének, alkotó módszerének központi 
kategóriái. A sor nincs lezárva. A tettenérés, az 



egyidejűsítés, az „egymást támogató egyenrangú-
ság ", a semlegesített idődimenzió, a beledolgozott 
hangsúly, a közérzetвnalízis, az „alakulásban le-
vés", a fedésbe hozás" stb. olyan elvek, melyeket 
a teoretikus Mészöly ad kulcsként a kezünkbe, s 
melyeknek aspektusából műveinek egy sajátos ol-
vasata válik lehetővé. Ezen túlmen ően pedig 
kirajzolódnak általuk egy alapvet ően új regény-
koncepció, egy szubsztanciálisan megváltozott 
prózaírás körvonalai. 

Írásunk elején pontokat jelöltünk ki, melyek a két 
regény közötti térben átvillanásokra adnak lehet ősé-
get. E jelzések nyomán azonban megközelíthet őnek 
látszik a Film, a Nyomozás-ciklus s az újabb prózai 
szövegek világa is. Figyeljük meg például a 
nyomozás jelentkezési formáit. A Saulus főhőse 
szenvedélyes üldöző , fanatikus nyomozó. A nyomo-
zás tehát a regény cselekményszerkezetének ele-
me. A Filmbeli nyomozás más jellegű . A „regény-
forgatás", filmfelvételezés utasításait megadó ren-
dező-elbeszélő  szintén nyomoz, két öreg követése, 
fényképezése során összefüggéseket igyekszik fel-
deríteni múltbeli történések és maiak, már nem él ő  
személyek és az Öregember, történelmi szituációk 
és emberi viselkedésformák között. A nyomozás 
ezen a szinten az elbeszél ői magatartás eleme, 
mint ahogy a szembesítés, a szemmel tartás, 
a rekonstrukció, a felidézés provokálása is az. De 
a regényt elbeszélő  fiktív személy (aki egyébként 
tökéletesen személytelen marad, még grammatikai 
elemekkel, személyragokkal sem utal közvetlenül 
magára, királyi többes igealakokat használ: úgy érez-
zük, ügyelünk, feler ősítjük, ehhez tartjuk magunkat 
stb.) észrevétlenül maga is cselekv ővé válik, a törté-
net jelen idejű  vonulatának részesévé, tanújává. 
Nyomozása tehát cselekményszint ű  mozzanattá (is) 
válik. 

Három szimultán technikával felépített prózai szö-
veg, közös címbe emeli a nyomozást. A nyomozás 
terepe a múlt, a közelmúlt, mely tények, események, 
dátumok, képek, tárgyak körvonalait préselte be a 
tudatba. A szöveg ezeknek a mozzanatoknak olyan 
megidézésére vállalkozik, mely kiindulópontul az 
események tudati lenyomatát választja, a nyomokat, 
melyeket a tudat felületein hagytak. Kerüli tehát az 
emlékező  gesztust, mert oldaná, szubjektivizálná, 
kisajátítaná e kövületszer űen bevésődött élettények 
tömény felidéző  erejét. Hogy megkerülje az emléke-
ző  attitűdöt, az elbeszélő  egyidejűsíti a nyomokat, 
semlegesíti a távolságot a régi és az újabb történet-
forgácsok között: a kiegyenlítést a jelen idej ű  közlés 
által éri el. Az id őtávlat így is felsejlik, nemcsak a 
konkrét dátumok (1935, 1944, 1950) által, hanem a 
spontán elrendeződést mutató elemek és az önma-
gát szövegen kívül tartó elbeszél ő  viszonya által. Az 
elbeszélés pillanatához viszonyítva a történet-frag-
mentumok egyaránt múltbeliek, s ezt az eleve 
távolságot teremtő  mozzanatot igyekszik a szöveg 
felszámolni a jelenidej űsítéssel. A nyomozás a tudat-
feltáró elbeszél ő i magatartás eszköze, amely által 
az elbeszélés elkerülheti az elemzés, a tény-bonco-
lás eleve szubjektív értelmezést, viszonyulást kiala-
kító áramlást a szövegben. A „lényegre csökkentés" 
itt a konkrétumokra támaszkodással esik egybe, az 
„illúziótlanság" a tényszerűséggel. 

A Nyomozások (1-3) Mészöly jegyzete szerint a 
„természetes jelentkezés" térképei, melyeknek 
anyaga „nem akar elhelyezkedni semmilyen szer-
kezetben": „Köti magát a szerves széttőredezettség 
halmazállapotához. Génekben, mikro-panorámák-
ban, kimetszett, önmagukat véglegesítő, »befa-
gyott« epikai moccanatokban jelentkezik — és újra 
csak így". (A tágasság iskolája, 200) A jegyzet azt 
a prózaelméleti tételt támásztja alá, mely szerint 
a közlésre kijelölt anyag dönt a forma kérdésében, 
az anyag . növeszti ki magából spontán, szerves 
módon a formát. De egyben olyan prózaszervezési 
mégoldásokat is tartalmaznak a Nyomozások, ame-
lyek tudatosan kerülik az elrendezést, s amelyek az 
elrendezetlenség látszatát keltő  formával is végtére 
formát hoznak létre. Flaubert-rő l értekezve s a 
Kierkegaard-i gondolatot felhasználva állapítja meg 
Balassa Péter: „Az adott valóságot töredezettségé-
nek formaként való fölmutatásával, önmagával sem-
misíti meg Flaubert  anélkül, hogy bárhová, vagy a 
puszta »költőietlenbe-igazba«, vagy  »fantasztikus-
ba-hazugba«, a naturális formátlanságba vagy a 
poétikus formátlanságba veszne". (Filológiai Köz-
löny, 1979. 3/4. 311.) A Nyomozások „formáján" 
belül szuggesztiók érlel ődnek ki, melyek a szerkeze-
tileg össze nem pányvázott elem-vonulatok viszony-
ba állítását az olvasó számára lehet ővé teszik. 
Egy ilyen kompozícióra alapozott prózaszöveg ter-
mészetesen aktívabb, értelmibb, alkotóibb olvasói 
viszonyt igényel. 

Említettük már, hogy az egyidej űsítés mellett / elle-
nére a szövegek id őelvű  sugalmakat is tartalmaznak. 
Az idézett jegyzeíben olvassuk: a szöveg „epikai 
dinamizmust teremt, megfogható múlt-jövő  nélkül. 
Ahogy amúltnak-jövőnek a valóságban is csak je-
lene van". Kíséreljük meg tehát a Nyomozásokat 
mint a múltat jelenlevővé tevő  szövegeket olvasni? 
Vagy, a múltat a jelennel megsemmisít ő  szövege-
ket? Netán a jelent a múlttal megkérd őjelező  pró-
zaként? Próbáljunk más irányból közelíteni e kér-
désekhez. B. Pingaud így. ír Új regény és új film 
című  tanulmányában: „Meghökkentő  dolog, hogy 
a legtöbb modern regényíró jelenidőben ír. Ezzel 
azt a benyomást akarják kelteni, hogy még nem 
dőlt el semmi, az események előttűnk fognak le-
játszódni, akkor, amikor olvasunk róluk. Ez az 
eljárás a hagyományos történet eltűnéséhez vezet: 
mert történet csak akkor létezik, ha bizonyos sor-
rendben kapcsolja össze — ez a sorrend lehet 
az egyszerű  múlt kronologikus rendje vagy a szub-
jektívebb igeidők bonyolultabb és ravaszabb sor-
rendje — az átélt élmény különböző  pillanatait. A 
szó igazi értelmében vett történet csak a múlt-
ban játszódhat". (Írók a moziban, 632.) Az ész-
revétel összecseng azzal a m űfajelméleti „hár-
massággal", amely az epikát a múlt, a lírát a jelen, 
a drámát pedig a jövő  horizontjával azonosítja. 
Állításai helyénvalóak, bár korántsem t űnik proble-
matikusnak az, hogy a modern regény nem történet-
központú, hogy az időelvűséget más rendező  elvek-
kel helyettesíti, hogy kilép a poétikai epika-múlt azo-
nosságból, hogy szinkronizál más-más időpontú 
eseményeket s ezeket nem mint megtörténteket, 
hanem mint „megtörtén őket" állítja elénk. 

Mi a jelenlét fogalmának szemantikai aurája Mészöly 
szövegeiben? Kapcsolatban áll a jelenidejűség 34 
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formaszervező  elvével? Az aktualizációval? Vagy 
értelmezhető  úgy, mint a jelenvalóság vagy a jelen 
levés ideje? A regénycselekmények vetületére kor-
látozva a problémát, észre kell vennünk, hogy Az 
atléta halála elbeszélője, Bálint élettársa a regény 
leghangsúlyosabb eseményénél, Bálint halálánál 
nincs jelen. Bálint edzés közben esik össze, órák 
múlva találnak rá a fennsíkon. Az Istefanost üldöz ő  
Saulus nincs jelen Istefanos elfogatásánál. Az 
Atlétából idézett mondat nagybet űs Jelenléte meta-
forikusan m űködik, jelezve ezzel a jelentéss ű rűsö-
dést, a többértelm űséget sugalló szóhasználatot. 
A Saulus-idézetben Saulus létezésélménye, köz-
érzete, személyiségállapota s ezen túl a mindenkori 
emberi kitaszítottság, kiszolgáltatottság katarktikus 
felismerése fogalmazódik meg. Saulusnak nem si-
kerül eljutni semmiféle számvetésig; kifeszítve érzi 
magát két vasnyárs között; megélt látomásként tér 
vissza tudatába a kép, amint egy iszonyú nagy tér 
közepén áll: saját üres jelenlétének legalján. A 
jelenlét megint csak metaforikusan kapcsolódik ösz-
sze az iszonyú nagy tér képével. A metaforikus át-
tételesség nem jellemzi Mészöly közlésmódját, noha 
szövegei a legszubtilisebb módon szövik a ténysze-
rű , tárgyilagos, pontos észleletek hátterébe a társuló 
jelentéseket, a parabolisztikus szemantikai tágítás 
irányába ható tartalmakat, szuggesztiókat. Így váltják 
át a regények a leh űtött, eltávolított, tárgyiasított 
élményeket, tényeket fikcióvá, s így térítik el a regé-
nyek a fiktív elemeket s látják el őket rendkívül 
erős valóságtartalommal. Az elvont tartalmak és a 
térképzetek Konrád Györgynél, A városalapítóban 
kapcsolódnak össze ismét rendkívül intenzíven. 

Az iszonyú nagy tér közepén verg ődő  Saulus való-
jában létének mélypontján van: a „szenvedélyes 
érdekeltség" falba ütközik. Mélypont ez, mely esz-
meileg a bibliai Saul földre zuhanását evokálja. E 
földre zuhanást követi a megvilágosodás. A regény 
Saulusának azonban az adott pillanatban még nincs 
megadva a felemelkedés, nem látható az út, nem 
tapintható az értelem: Saulus „üres jelenlétének" 
pillanata a létmegértés el őtti pillanat. Olyan pillanat, 
amely előkészíti a megvilágosodást. Antoine Ro-
quentinnek a pillanata ez, melyben tekintete a gesz-
tenyefa gyökerére vetődik. De nem a következőé, 
amelyben lelepleződik előtte a létezés. Nem a kö-
vetkezőé, amelyben a földre zuhanó Saulus helyett 
Paulus kel fel az útról. Mészöly regénye az úton 
fejezi be a történetet: a zuhanás / felkelés motí-
vumot megkerüli, s a felkeléssel rímel ő  megértés 
pillanatát — mint az azt megel őző  stádiumot is —
ismét egy nemesen tiszta térképzettel érzékelteti: 
„Hosszú, egyenes utca, igazi Vicus Rictus, csupa 
nyitott kapuval, aztán valami napsütött puszta, az 
éggel, ahová az utca vezet —" (157.) 
Sű rűsödhetnek-e egy szóba ilyen tartalmak? Elvi-
selhet-e egy szó ilyen jelentéstani telítettséget? 
Úgy tűnik, igen. De ehhez az a fokú intenzitás 
szükséges, amelyet Mészöly az összpontosítás 
„magasiskolájával" el tud érni. Ennek sz ű rőjén, 
próbáján engedi át a regényelemeket, hogy végül 
mint hasonlatai, a pince sötétje vagy a láng közepé-
nek fénye, tovább már nem fokozható állapotban 
mutatkozzanak meg. Konkrétabb fogalom lenne a 
fokozhatatlanság, mint a jelenlét? Aligha. Talán 
csak akkor, ha a módszer vonatkozásában értel-
mezzük. De ez a szó éppúgy ellenáll ennek a 
redukciónak, mint a jelenlét a cselekményelv ű  vagy 

időelvű  magyarázatnak. A jelenlét szemantikájához 
az az ontológiai dimenzió is hozzátartozik, melyben 
a szó a már érintett jelentéssíkok mellett felszip-
pantja az egzisztenciális élménykör, az intellektuális 
közérzés, a szellemi kondicionáltság kiterjedéseit is. 
„Kallódó jelenlét mindenütt" — idéztük a Saulust. 
A szó jelző i másutt: üres, átható. Üres, átható, 
kallódó. 

Az egyik esszé — a lét és az emberi relációk 
egyidejűsített történelmének, az id őhierarchia me-
revségének kérdését elemezve az „epikai valóság-
elsajátításnak" olyan igényét fejezi ki, melyben az 
ábrázolt világ kiszakított lenne az id őtávlatból, s nem 
visszatekintésként, hanem „inzultáló jelenlétként" 
realizálódna. Ebben a megfogalmazásban a szó 
visszaveszi idővonatkozásait, s egy alapvet ően új 
minőség ű  regényvízió kulcsfogalmává válik. Meg-
valósított regényvízió ez? A Film aspektusából 
szemlélődve, igen. 

A két csoszogó öreg közül csak az Öregasszony 
szólal meg a regényben: „Emelni a lábat!" A Saulus 
egyik zsoltártöredéke így hangzik: „Emeljétek fel a 
fejeteket, emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók..." 
Mérhetetlen a távolság e két mondat között, de 
a sötét és a fény kapcsán nem maga Mészöly 
kérdezett-e rá a határhelyzetek közelségére? Már-
pedig mindkét mondat olyan szituációban fogalma-
zódik meg, amely létnek és nemlétnek (Film), látás-
nak és vakságnak, megsemmisülésnek és megerő-
södésnek (Saulus) metszéspontja egyben. S még 
egy metszéspont: „Már nem annyira acél hajt, mint 
inkább a konok alázat, hogy végig kell menni az 
úton". Ez Saulus beszéde. „Megyünk a magunk 
útján. Megyünk hazafelé. Nem kívánunk semmit 
megoldani. Végigmenni akarunk". Ez a Film beszé-
de. De nem a csoszogó öregeké, akik valójában 
ugyanezt teszik: akik csupán végigmenni akarnak 
még a hazavezető  úton, akik számára semmi egyéb 
sincs már adva. E szavak az elbeszél ő  hangján 
elevenednek meg. Az elbeszél őén, aki fiktívvé tette 
magát, aki kívülállásának fokozhatatlansága és tár-
gyilagosságának fokozhatatlansága érdekében az 
elbeszélés alanyai és maga közé kamerát iktatott, 
aki többször megismétli: „tehát semmi narrátor-
hang", aki nemcsak mozgatott-követett alakjait, 
hanem önmagát is megfosztotta identitásától, aki 
„egyenrangúsítja", egybemossa tárgyak és alakok 
körvonalait, aki számára az Öregember szinekdo-
chésan felcserél ődik testrészeivel (kinövés, horpadt 
mell, csupasz nyak, csontdudoros tarkó, szélütött 
testrészek). Az elbeszél ő i attitűd reverzibilis pályán 
érvényesül: a kívülállás tökéletes azonosulásba, a 
tárgyilagosság fokozott személyességbe vált át. 
Az elesettség, a szemmel tartottság élménye nem-
csak a két öreg mozgását determinálja: „ ... a ki-
szolgáltatottságnak arra a körforgására próbálunk 
utalni, hogy bennünket is ugyanúgy figyelhetnek, 
rögzíthetnek, irányíthatnak, ahogy mi őket". „Már 
többször észrevettem, hogy (...) engem is figyel-
tetnek, ám most mégis elszorult a szívem". Az 
első  mondat a Film elbeszélőjének szituációját, a 
második a Saulusét fedi fel. Véletlen egybeesés? 
Semmiképpen. Inkább a létélményb ő l fakadó közér-
zet jelenléte két — csak látszólag eltérő  emberi 
szituációban és regénykontextusban. 



Tegyünk még egy lépést a jelenlét szemantikai 
vonzásterében. Mészöly Camus-esszéje, A világos-
ság romantikája van előttünk. Sartré Camus-értel-
mezésével vitatkozva ezt írja Mészöly: „Aki olyan 
mélyen átélte és megértette — mint az egyformán 
megváltatlan Gyilkos, Eletmentő  és Vezeklő  Bíró 
triptichonját megalkotó Camus —, hogy minden a je-
len időn múlik, azt nem könnyű  rávenni, hogy múlt 
idővel vigasztalódjon, és jövő  idővel csitítsa magát. 
Egy pillanatra sem szabad tehát hátat fordítanunk a 
tűző  napnak, a jelen időnek, a megváltás egyetlen 
lehetséges dimenziójának — amiben az epikum és 
történelem, gondolatok és filozófiák végre megkap-
hatnák a maguk autentikusságukat. Addig azonban 
pokol a jelen idő, és vereség minden előlegezett 
remény". (121-122.) A Camus apropójából kifejtett 
gondolat konklúziója keserű  ítélet, melyet racionális 
tisztánlátás, tudatos önismeret, bátor helyzetfelmé-
rés minősít. Ennek a magatartásnak a megvilágítá-
sában fel kell derengjenek a jelen id őnek, a jelen-
idejűsítésnek, a jelenlétnek mindazok a tartalmi és 
értelmezési lehetőségei, amelyek e fogalmakat a 
nyelv, a módszer, a technika fölé emelik s amelyek 
rálátást biztosítanak Mészöly következetesen végig-
gondolt szellemi és m űvészi attitűdjére. 

danyi 
magdolna 

czóbel 
minka 

részlet 
egy 
hosszabb 
tanulmányból 

„mondd meg, 
mit játszol, 
megmondom, 
ki vagy" 

„Az objektív tragédiára, a tiszta jelképvilágra (töre-
kedett), melybe ő  persze a tárgyiasult fogalmakat is 
belevonta, s melynek néma, végzetszerű  drámája 
annál súlyosabban nehezedik bármely költemény 
legalábbis virtuálisan hozzáképzelt hozzáérzett lírai 
hősére" —írja Pór Péter a Tükrökről, szobákról vers-
ciklusról. Czóbel a maga legegyénítettebb, s ugyan-
akkor az objektív versbeszédet, a lírai „személyte-
lenséget" leginkább lehetővé tevő  jelképét találta 
meg a tükörben. Volt már szó arról, hogy költő i látá-
sának a természetéhez tartozott a látványok egy-
másra tükröztetése. Ebben. a ciklusban a tárgyi mi-
voltában körülírt és megszemélyesített tükör, tükrö-
zés versbeszéde szervező  elemévé lép elő , jelképes 
tanúja és rendezője a külső  és belső  tö гténéseknek. 
A jelkép szuggesztivitása —els ő  rálátásra —ebb ő l kö-
vetkezik: tárgyias körülhatároltságában is végtélen 
nyitottságából — mindent abszorbeálni tudhat és min-
dent kivetíthet, nem létezik érzelmi, gondolati „nehe-
zék", ami hozzá ne tapadhatna, aminek létdrámájá-
ban formáló tanúként ne vehetne részt. A formában 
szólás végtelenül szabadon ható lehet őségét jelent-
heti, s ugyanakkor az érzelmi, gondolati tárgyra 
koncentráltság fegyelmező  erejével hat. A „lélek-
tükör" reverzibilis lényegének felfedezésével az ön-
álló létet (is) él ő  külső  és belső  világ egymást értel-
mező  egybetükröztetésének egyszeri szituációja te-
remtődött meg Czóbel lírai költészetében. A legtel-
jesebb befeléfordulás meditatív lírai tartalmai sem 
a költő i Én elzárkózottságát és elzártságát jelölik: 
a „világból hozott hírként" hatnak. „Régi tükör már 
mindent látott: /Szerelmet, halált, életet" — indítja 
ciklusa első  versét, reflexió szerűen jelölve a meg-
talált szimbólum szituációs lehet őségeit, hogy a má-
sodik versben (tükör meséje) már a tovább pontosí-
tás (parttalanítás) szükségét érezze meg: „Nem is 
tükör már, de bejárat: / A múlt idők bejárata, / Zöld 
fátyolos, selymes jövőbe ..." A „jövő " szókép egyi-
ke a ritkábban használtaknak Czóbel költészetének 36  
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személyesített szókincsében és alig emlékszünk ar-
ra, hogy valahol is másképp értelmezhettük volna, 
mint transzcendentáltan , a halál utáni más-létre, a 
végtelen, örökkévaló nem-létre történ ő  egyértelmű  
utalásként. A „jövő " ebben a versben sem a földi 
idő  egyetemességének a tudomásulvételét jelenti, a 
„teremtő  sötétlő  távolába" mutat az időfogalom, a 
nem-lét metafizikus idejének ismeretlenségébe, és 
mégis, ahogyan a tükörben megjelennek e más-lét 
„mély álmát" alvók , az nem a Nirvána magasztos 
Semmije. E versképben megidézett jövő-fogalom, 
a lélek-tükrözés pontosítottságának, szituációba 
ágyazottságának köszönhetően nem hazudhatja át 
magát a transzcendentálisba kapaszkodó remény 
sivár verbalizmusába; amennyiben kötetlenedik az 
emberélet szubjektív id őszámításától , az a költé-
szetnek nem misztikussá transzponáló, hanem az 
érzékítés lényegességében megvalósítótt öntörvé-
nyű  időbeliségébő l következik. A tükör meséje az 
emlékezet tükrében idézi meg a rég elmúlt életeket, 
kikre a „súlyos áldás /Kérlelhetetlenül rászakadt" 
és lelkük „összetört az áldás alatt", „mind szen-
vednek", s e szenvedést osztja az emlékez ő  is, hisz 
„kialudt éltük a miénkbe, / A mostaniba elmerül, / 
Reménytelen, hogy elszakadjunk /Tőlük ... ", va-
gyis az igéző  élet képei jelennek itt meg az elmúlás 
tragikus aurájával körülölelten. Bárhogyan kell is ér-
tenünk az idézetünket közvetlenül folytató „ha fel is 
ébredünk" közlést (akár „az élet az álom álma" 
értelmében , akár a költő i Én szubjektív álomlátására 
gondolva), a szakasz utolsó sorainak selymessé 
puhítottsága ellenére is, az elmúlást egyszeri és 
visszavonhatatlanul tragikus ténynek érzékel ő  s ettő l 
szenvedő  lélek riadalma objektiválódik itt. „Testvé-
reim, könyörgök nektek, maradjatok h űek a föld-
höz!" — figyelmeztetett Nietzsche, és Czóbelnek eb-
ben a versében mintha — talán szándéka és élet-
filozófiája ellenére is —sikerült volna magát tartania 
e premisszához. Legalábbis többértelm űsíteni a 
versképet alélek-homály pontos tükröztetésével. A 
verskép — ma is érzékelhet ő  — költő i szuggesztivitá-
sa innen adódik. A megidézett életképek egyszerre 
jelölik az elmúlt élet egy pillanatra visszahozott ízé-
nek édességét és szépségét (akárha Csipkerózsika-
álmukat aludnák a verskép „mély alvói", vagy mint-
ha hirtelen lávazuhatag őrizte volna meg egyszeri, 
életszerű  alakjukat ) és a léleknek az elmúlás ténye 
fölötti szorongását. A „Hangtalan ének / Fuvola 
hangjai" és a Nyugtalanul — kínos vergődés" létál-
lapota és létideje egymástól szét nem választhatóan 
fedik egymást , ugyanazon szituációnak az értelme-
ző i, a léleknek egyazon „időtartamát" jelölve: az írás 
(„a t(kröztetés") jelenidejűségét. A verskép drámát 
idézhet hát, feloldatlanul hagyva, mert — s ezt nem 
mi mondjuk , ezt a verskép szuggerálja — feloldhatat-
lan is. A verskép nyitottsága az élet felé fordult 
versbeszéd reflexivitását minősíti itt, hol az érzelmi 
hitelesség lírai feszültségértékét növeli a versbeszéd 
kiteljesült „személytelensége": a líra visszafogott-
sága , anyagba , képbe vésettsége , a tükörkép 
„enyészállapotában " (Marin) való megjelenítettsé-
ge. 

A költő i Én hangtalan jelenléte teremtődik meg e cik-
lus sikerült darabjaiban , a tudatnak az a szituációja, 
amikor a megérzékítésre váró létállapoton mintegy 
„kívülre" kerülve tudhatja értelmezni az alaktalan-
ságában tetten ért állapotot. Szépen példázhatja ezt 
a Láng pillék című  vers, hol a tükör sötét lapjában 

visszatükröződő  gyertyalángok lebegő  látványának 
pontosítása során észrevétlenül lopódik be annak az 
árnyéka, aki e lebegő  fényfoltoknak a tükörlap meta-
fizikus végtelenjében eltűnt útját „figyeli". Mi -több, 
résztvevő  „hőse" lesz a „láng pillék” tükörben meg-
elevenedett életének, mikor a „Három láng pille el-
tévelygő  fénye / Elsiklik lánca felett, /Türkizköves 
lánca felett", s e metafizikus léthez jutó fénysugár-
ban a sű rű  lélek-homály hangjait hallhatja meg: „Ne 
légyen emlékezet /Soha felhő  élte felett". Alig 
megfejthető  e közlés, és egyáltalán nem biztos: ah-
hoz, hogy „értsük" a verset, meg kell tudnunk fejte-
ni. A közlés homályossága és a „tükör mély, sötét 
vizébe" belejátszó gyertyaláng végtelen útja egy-
mást éltetik, egymástól kapják szuggesztivitásukat: 
a kreatív álomlátásban láthatóvá tett nyugtalanság 
létállapotát, az „iszonyú kívül-belül" létérzékelésé-
nek Bachelard „kínos álmában" radikalizálódott 
imaginárius térséget jelölve. 

Czóbel tükrös játékaiban az oldódni nem tudó, hi-
ganysű rűvé lett élethangulatok szorulnak a tükörla-
pok közé. Ha Az erdő  hangja versciklusban a ha-
sonló létbizonytalanságot még kísé гteties látomások 
és hanghallucinációk (is) jeleníthették („Üvöltés, ki-
áltás az erdőn /Rémteremtmények állnak az úton: 
/ Fa-gyökerek” — Gyökerek), s a szubjektumnak az 
egyetemes létben való elvesztettségét a természeti 
tájban való eltévelyedés formájában élhette meg a 
versek költő i Én-je (A vándor, Nászút), úgy e versek 
megritkult atmoszférájú tükörszobáiból a természeti 
táj és a természeti hangok teljesen szám űzve van-
nak, a „végtelenbe elterülő  távol némasággá" let-
tek. „A félelem nem kívülről jön. S nem hordozói 
a régi emlékek sem. Múlt nélkül való. És filozófiája 
sincs. Semmi köze az elálló lélegzet filozófiájához. 
A félelem maga a létező  (alany). Hova menekülni 
hát, hol elrejtőzni?" Így fogalmazza meg Bachelard 
Czóbel itt tárgyalt versének alapkérdéseit is. Czóbel 
tükörszobáinak visszhangos csendje és a beszélő  
rejtőzködő, hangtalan jelenléte a valószerűtlenné 
vált létezés lélek-ű rjét növeszti egyetemessé. A tük-
rözés pontosítottsága rendre követhetetlen fény-
árnyékot rögzít e versekben és a Czóbel költészeté-
nek alapszókincséhez tartozó szavak (pl. távól, su-
gár, sötét) mégis soha ily jelentésszuggeráló szö-
veghelyzetbe nem jutottak, mint épp itt, hol jelenté-
sük alig racionalizálható, ám fizikai súlyuk, atmosz-
férikus nyomásuk érződik a kétértelműségek teré-
ben: a tükörszobák végtelen némaságában, amit 
egyedül a távol némasága fokozhat. Ennek a kívül-
belül kiteljesedett valószerűtlenségnek, egyetemes 
elidegenültségnek az élményét szuggerálja A szél 
című  vers. A vers h őse a „szép szomorú király-
kisasszony", aki „márvány lépcsőjű  palotája" kongó 
ürességű  termeit bejárja , s a népmesei allúzió, a 
forma-keret itt közvetlenül alélek-szuggesztió lebe-
gő  tartalmiságának a közvetítésére képesül: mitikus 
távlatokat kölcsönözhet a magában imbolygó árny-
alaknak. A személyes és jelen idejű  magányszitu-
ációt időtleníti, parttalanítja. A királykisasszony miti-
kus alakjának létmagányát a verskompozíció a sz ű-
kítés-körülhatárolás spirálmenetében teszi látható-
vá, fokozza véglegessé: élethelyzetté. A kihalt palo-
tatermek jelölte magány-szituáció hosszabbítódik 
meg az „ablakon túli" táj „távol némaságában". 
Egy szimbolikus hangulatú lírai vers itt befejez őd-
hetne, a királykisasszony létmagányának metafori- 



kus megérzékítése kiteljesedett. Czóbel versében 
mindez csak szituációs eszköznek mutatja magát, 
mely lehetővé teszi, hogy a szimbolikusan megjele-
nített élethelyzet szellemi dimenziói feltárulhassa-
nak. A kívül-belül a maga egyedüllétét és a lét ma-
gábafordultságát tapasztaló királykisasszony a tü-
körbe néz , a maga léthelyzetene к  e néma tanújá-
ban kémlelve az egyetlent, amit meg valóságként 
megélhet : a maga visszatükrözött lélek-arcát. S a 
maga tükörképe fölött meglátja a „gallyak megingó 
koronáját". „Ne hagyj el engem, leveg ő " — indítja 
majd fél évszázad múlva egyik versét Nemes Nagy 
Ágnes , a magányból , a nem-létbő l való kitörés lehe-
tőségének hitét , akaratát evokálva benne (Lélegzet) 
és Czóbel verséneк  zaróképe , eddig a parancsoló 
ereјú hitakaratig nem is jut el , ám a tükörkép közel-
hozta távoli szélnek „ lélekhangjaiban " ennek a mé-
gis-reménynek, hátha-reménynek a szívszorító léte-
zését jeleníti meg. A verskép többek által dicsért 
költő i szépsége innen következik. A legteljesebb el-
idegenülést objektiváló kép (tükörben látni meg azt, 
amitő l szenved) a remény térségévé tud lenni: 

„Végnélküli magánnyal szembe 
Szép szomorú királykisasszony 
Tükör falába hosszan bámul: 
Mintha hírt hozna a világból 
A szél, a szél!" 

A „mintha" kötőszó Pilinszky János poétikájában 
lesz létállapotot minősítő , meghatározó ismeretel-
méleti fogalommá , önállósult jelentésű  lét-kategóriá-
vá. Czóbel versében, természetesen nem lételméleti 
tisztázottsággal , hanem a tudat egyszeri helyzetét 
jelölve, a „mintha" kötőszó hasonló értelemben jut 
jelentéshez. Nem egyszerűen mondatszerkezeti 
elem itt, a léthelyzete reménytelenségében megbi-
zonyosodott és a reményre szomjazó tudat, önma-
gát látásának a helyzetét jelöli — a magyar költészet-
ben ilyenformán el őször és hibátlan szuggesztivitású 
költő iséggel! 

A régi ház című  vers a réstelenné zárult és a létezés 
természetévé minősült létmagánynak költ ő i-képi ob-
jektivációja. A leírás kiteljesült személytelenségé-
ben, tárgyias visszafogottságában és fegyelmezett-
ségében Rilke lírájának hermetizmusára asszociál-
tathat . A tárgyi-képi valóság abban fogadja magába 
ilyen egyértelmű  véglegességgel az egyetemes lét 
megértett elidegenültségét. Pór Péter Czóbel „leg-
tökéletesebb versének" mondja — mindenesetre 
nem alaptalanul. 

Fehér hyacinth tükör mellett 
Oldalt tőle két gyertyaszál, 
— Eloltották — mert hajnal derengéssel 
Ólomszínűn jön be az ablak táblán 
A ködös, borus Február. 
Ablaktáblája —asszonylélek —
Fénytől telve, mit rá vetett 
Éj s nappalok elváltozó világa, 
Hajnal rózsás fénye, és est homálya, 
Tűnő  visszfény: emlékezet. 

Gyertyák dermedt-fehéren állnak, 
Tükör felett fehéren int, 
Hajnal-derengő  elhagyott szobában, 
Magányosan fehér illat mámorában, 
Megingó fehér hyacinth. 

Elemzés helyett csak utalunk a vers esztétikumának 
hordozóira . A verskompozícióban a statikusság elvei 
dominálnak. A versnyelvi megszerkesztettség egy 

látvány „ leírására", körülhatárolására koncentráltan 
jön létre — miközben a versbeszéd indulati ívében 
a „leírás" süppedékenységét tapasztaljuk (szimbo-
likusság helyett), a látványnak látomássá való mó-
dosulását, transzformálódását érzékeljük a látvány 
megnevezése során, s a vers esztétikumában a tár-
gyiasan leíró/állító közlések a látomás indulati és in-
tellektuális minőségeinek jelölő iként jutnak jelentés-
hez. 

Helyzetmegjelöléssel indul a tárgyias közlések sora: 
a látvány képelemeinek és id ővjszonylatainak egy-
másra vonatkoztatottan pontosított megnevezései-
ben a látomás imaginárius térségének intellektusát 
is közvetlenül minősítve, mely intellektus a látvány 
időviszonylatainak és térviszonylatainak „ leírásá-
ban" központi szerephez jutott „derengés" állapo-
tában ismerhet magára . A hajnal derengésében 
megragadott látvány, a jácint , a tükörlap és a két 
gyertyaszál mámoros-fémes -tompa fehérségébő l 
összetevődő  csendélet színkompozícióját árnyalja, 
emeli ki az ablaktáblán átszüreml ő  levegő  piszkos-
fehérje, ködössége, ólomszíne. P. Dombi Erzsébet 
idézi Pekár Gyula egyik novellájának (Homályban) 
festőalakját, kinek „ecsetje már csak egy színt fog 
megtartani palettáján, a Nirvána fehér színét, a nyu-
galmas vágytalanság boldog fehér színét". Czóbel 
„ecsetje" is ezzel a színnel „fest" e versben, a 
vágytalan nyugalom „boldog fehérjén " azonban át-
ütött a tükör lapjának fémes csillogása , a nyugta-
lanító önismeret . A hajnali derengés aurájával körül-
font nature morte felszíni nyugalmában , mozdulat-
lanságában a visszafogott , s ezáltal csak visszhan-
gosabbá lett lélek-nyugtalanság neszei hallatszód-
nak. E metafizikus nyugtalanság személytelenített 
dramatizációját oldja meg a második versszak —
a látvány tárgyi-képi elemeinek személyesítéseiben. 
Az ablaktábla metafizikus metamorfózisában „asz-
szonylélekké" lesz, a közvetítő , fényáteresztő  sima 
üveglapból az „elváltozó világ " visszfényének, a 
változás hullámvonalának tükrözőjévé : „emlékezet-
té". E csendélet minden eleme utalás formájában 
van jelen ; a kép pontosítottságában a tétovaság 
tudatállapotát érzékítve azzal is, amit megnevez, 
s azzal is , amit elhallgat — mert az elhallgatás nyo-
masztó atmoszférája lengi be az elemekre redukáló, 
kimért szerkesztést. A „fehér illat mámorában meg-
ingó fehér hyacinth" „fehér intése" a leghangosabb 
„nesz", a legvégletesebb mozdulat e nature morte 
derengő  félhomályában , s a gyertyák „dermedt fe-
héren állnak": a torkot elszorító rettenet és a lélek-
megingása hidege zárja körül őket , az elhagyottság 
csendje , mi itt a lélek tiltakozásának a beszédévé 
lett. 

Fehér halál, juthat eszünkbe, nem egészen önké-
nyesen, az alpinisták rémképzete. A Nirvána boldog 
fehérjéből, meglelt nyugalmából eldöntetlenül ugyan, 
de felderengenek a létezés „valóságos" dimenziói 
a nem-lét, az elmúlás fölötti szótlan rettenet kifejez ő  
„halálos álom " vakító hófehérje izzik-remeg a „fe-
hér hyacinth " megingásában , a látomás derengő  
intellektualitásában . A tükrözés tudatirányító játéka 
az önleleplezés lehetőségéhez juttatta el Czóbel 
Minkát . A régi ház hangtalan költői En-jének látomá-
sában a lélek nem panaszkodik, s nem elvágyódik, 
iátja önmagát, s nem tér ki a látvány elő l. Az élet-
érzés maradéktalan és személytelenné objektivált 
megfogalmazásával verse eme életérzés bírálatává 
is magasodhatott. 38 



bodansky 
györgy 

utópia 
vagy 
alternatíva? 

1. 
Miért lett a filozófia vallomás? Miért lett a Módszer az ész helyes 
vezetésére —önéletrajz? 

Mert: „Az adottság bírálata nem adottság " . 1  

Az adottság lett a tárgy, a bírálat lett a tudás, a megismer ő  lett 
az alany. A tradícióban adott szerves kozmosz kettéhasadt, a 
szubjektum kívülrekedt az adotton, léte már nem adottság: prob-
léma. A bírálat tárgy-intenciójában adott adottság léte a bíráló 
affirmatív-konstitutív aktusának függvénye, a két létrend nem 
istenben — a bírálatban, a tudásban, s őt még inkább a kételke-
désben, a tudás vágyában találkozik. Csak az van — lehet—, amit 
a kételkedő  mint evidenciát affirmál, amit evidenciaként, a priori 
adottként talál meg? 

A bírálat tárgya az adottság. Az adottság, mely a tradícióban 
adott. Éppen az — mert éppen úgy adott a bírálat számára —, 
ahogyan a tradícióban megjelenik. De mib ő l adott a bírálat? 
Pontosabban: miben adott? A kételkedésben; a biztos tudás: 
a szerves kozmosz bizonytalanságában, irracionalitásában. 

A tudás helyébe a tudás vágya, az állítás helyébe a kételkedés 
lép. A kételkedés az adottban, a szerves kozmosz tradicionális 
adottjában. Kételkedni a tradíció adottjában annyit tesz, mint bí-
rálni ezt az adottat, bírálat tárgyává tenni a tradíció alapját, 
a tradíciót. 

A bírálat tárgya a tradíció. A bírálat alapja a tradíció adottságában 
való kétely, a tradicionális tudás bizonytalansága: megalapozat-
lanságának kimondása. A kételkedés: hiatus rationalis. Az adott-
ság bírálata nem adottság. 

A tradíció adottja nem affirmálja a bírálatot. A bírálat nem léphet 
föl mint a tradicionális adottság aáottja, hiszen benne ez az adott 
nem adott; létérvényét illeti a kétely. Ha a bírálat tárgya a tradíció 
— az adottság és a bírálat nem affirmálhatja egymást: a bírálat 
létérvénye lesz problematikus az adottságban. 

A radikális kételkedés határa a kételkedés parancsa. 5  A kétely 
magát is problematikussá teszi —önmagában is — a kételkedés. 
A kételkedés nem a biztos tudás, hanem a tudás vágya. A meg-
alapozott tudásé. Az önlétét keres ő  kételkedő  a tradícióban nem 
affirmálhatja önmagát, csak a kételkedésben. A bírálat — mint 
ontológia — kritikai lesz. 

A szerves kozmosztól azt várná г  — lélegzetvisszafojtva lesse: 
nyer-e affirmációt a bírálatban. Nem ezt teszi. Hiszen ráébred: 
ő  az adott — a bírálat nem adottság: hiány. A horror vacui m űkö-
désbe lép — az inkvizítor megélesíti pallosát. 

Mit tud felmutatni ezzel szemben a bírálat? A kétely emfatikus 
racionalitását? Az adott — irracionális. A kiválasztottság fegyverét: 
egzisztenciáját? 6  Erre fenekedik a pallos. A kétely önaffirmatív 
pátoszát? Hiszen éppen ez legnagyobb b űne. A bűn. A kételke-
dés a Gonosz igéje. 

A filozófia — mit tehetne — teológiává alakul. Hitté — a rációban. 
Műfaja is teológikus — a ráció patetikus önistenítése: az öntuda-
tos polgár büszke vallomása. Vallomás önmagáról, a megismerő-
kételkedő  szubjektumról, az új istenr ő l: az individuumról. 

Léte a vallomásban foglalt bírálat létének derivátuma. Léte az 
alkotás, a produkció — vallomása e hit objektiválása. Léte a m ű : 
szekularizált univerzálé. 

A vallomás minden — magam semmi vagyok. Ez a gőg alázata.' 
Létének lehetősége a mű  létének lehetőségében adott. A műé-
ben, amely magába zárja az Én univerzalitását, amely a nembeli-
be emeli föl azt; a kultúra tradíciójába konfirmálva. A m ű  az 
ember-isten alkotása — a kultúra új világa. A kultúráé, mint univer-
sale universalisé: a lét lehet őségéé, amely „létével a lehet őségre 
kényszerít". 

2. 

Ha tradíció adottja nem affirmálja a bírálatot és vice versa —
a szubjektumok világa megkett őződött; két hit állítja önmagát és 
tagadja tagadását. Az irráció és a ráció hitei duálissá teszik 
a szubjektumot, mert mindkett ő  a maga ontológiájában akarja 
integrálni. 

Hiába csempészi vissza a szerves kozmosz Istenét Descartes, 
az mát nem lesz, mert nem lehet a szerves kozmosz Istene. 
Aki Istent önmagában találja fel és nem önmagát Istenben — az 
legalábbis „ideiglenes ateista"; úton van az „akcidentális", ideati-
kul Isten tételezéséhez — végs ő  soron a végleges ateizmushoz.s 
A kételkedés valóban hiány. Istenben nem lehet kételkedni. 9  
A kételkedés határa a szerves kozmoszban: Isten — Desca rtes 
nál a „létezés mint kellés". 10  A modern, ateista gondolkodásban: 
a kételkedés parancsa — mert azon túl a konszenzus, az új 
konszenzus szenvedne sérelmet: az ellentmondásmentesség 
racionális evidenciája. 

Íme az új hit talapzata — a végs ő  gazság nem Isten, hanem az 
ember természete: az ész (bocsánat: az Ész), a konzisztens 
gondolkodás követelménye, mint konszenzus-evidencia; az indi-
viduális emberisten szankcionáltja. Két konszenzus áll egymással 
szemben, két értékkonszenzus: a társadalom ontológiája plurális 
és kritikai. 

Mi az, ami valóban evidensen adott; melyek a tiszta tudati feno-
mének? Itt már csak pontosítás lehetséges: a forma adott. Én 
állok szemben a Világgal — s az a világ, amit én Iátok. A világ az 
én aktivitásának derivátuma — tiszta potencia. Az én léte transz-
cendenssé lesz a világhoz képest, s a világ ugyanúgy az énhez 
képest. A bírálat léte: létalapjuk. 

A lét szerkezete duális: azén és az aktivitásában adott Világ 
dualitása. A világ a „gyakorlat puszta terepévé" válik. 3  Tiszta 
potencia. Az én pedig — maga a tiszta aktivitás. Ez azén nem 
bír, nem bírhat empíriával — az empíria nem az énhez, a Világhoz 
tartozik. Az én: empíriától mentes tiszta aktivitás, egzisztencia-
szubzisztenciája önmagából adott a bírálat derivátuma. Az Én 
mint tiszta aktivitás, a Létet affirmáló vagy elutasító — tehát terem-
tő  — aktus; azén — Isten, alkotása, objektivációja a lét, az univer-
zum, a számára — való világ — az alkotás, mely „létével a lehet ő - 
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Mert az Istenben hivő  pallosa is: bírálat — radikalizmusa két-
ségbevonhatatlan. 

Van-e valami, ami közös az értékpluralitás ontológiáiban, ami 
a leírás fundamentumát alkothatná? Igen, van ilyen közös moz-
zanat — a lehetőség létének követelése, az integráció álma: a 
Legyen. Éppen az, ami a botrányt kirobbantotta. 

Mindkét ethosz — Isten és az Ész — integrálni akar. A közös éppen 
ez az aktivitás — a követelés: a lehetetlent intencionáló akarat. 
Az álom: az emberiség álma. Ez az álom, mint követelés: a morál. 
Az integer szubjektum követelése a dezintengrált világban, a va-
lamely közös-ség közösségébe vetett hit, e hit mint követelés; 
a kategorikus imperatívusz: az erkölcsi világrend. 

Legyen rend! 

A Világ — mint rend. Erről a követelményről szól a teória, s e 
nemlétezi, valamikori létez őnek, elveszített létezőnek tekintett 
rend nevében lép föl az inkvizítor? 1  

Az evilági eszkatológiák summázata: volt rend a világon, tehát 
lehet rend a világon, a rend akarása a fejl ődés törvénye, ez az 
akarat megszüli az új rendet: a Világ visszatalál elveszített ottho-
nába. 

A Remény — mondjuk, Bloché — nem ez. Ott cél az eszköz, 
a Remény maga az otthon. Eszkatológiája nem evilági, mert a re-
mény transzcendenciájából tekint az ittlét gyötrelmeinek imma-
nenciájára: 12  „Tudja, hogy a remény mit ragyog be: a szenve-
dést". A Dasein — az ittlét — Heidegger tanított szorongása. 
A Noch-nicht-Sein [a még-nem-lét] szánakozva néz a Dásein 
reménytelenségére: Bloch Heideggerre. Ennek a dilemmának a 
tragédiáját — Kierkegaard nyomán megfogalmazva — teljesítette 
be Lukács. A hit akarássá, az akarat tetté lépett el ő  — a metafizi-
kai bűn: a lét megerőszakolása a Legyen reményében — elkövet-
tetett. 

Ez az integráció a Marxé, Leniné — de nem a Scheleré. Ha a ro-
konszenv, a Sympathiegefühl, a bizalom valóban alaptörvény 
(Fundierungsgesetz) 13 , akkor a metafizikai b űn elkövethetetlen; 
értelmetlen. Uj szerz ődést lehet és kell kötni, a bizalom ismét és 
feltétlenül helyreáll. Az egyensúly — a tolerancia — lesz az adott-
ság, s az adottság bírálata nem adottság. 

A rend helyreállt, de ez a rend, nem az erkölcsi világrend: minden 
választás kettéhasítja, minden aktivitás, minden akarás, minden 
elmozdulás — bűn. A rend megbontása — az adottság bírálata 
— bűn: a terror terrort szült ismét; a morális terror a rend nevében 
kihívja a bírálat, a kétely, a rendetlenség terrorját. Mit tegyünk? 
Ha Fichtének igaza van — ha az erkölcsi világrendhez a jog, 
erkölcsön kívüli, kényszere vezet, akkor éppen úgy, és éppen 
ezért: Marxnak és Leninnek is igaza van; az erény útja a b űn 
útja, az erkölcsi világrendhez vezet ő  út a bűn kerülőútján vezet. 
Ha a pokolba vezető  is jószándékkal van kikövezve, akkor a 
mennyországba vezető  út is bűnnel lehet kikövezve. 

De: az erkölcsi világrendnek, a potenciának mint aktusnak a kö-
vetelése — botrány! 

„A nagy kérdésekre adandó válaszoknak túl kell lépniök az adot-
ton. A válasz tehát nem lehet egzakt, magában foglal, mindig 
magában foglal a jövőre vonatkozó intenciót, ettől azonban még 
lehet racionális, sőt bizonyos értelemben éppen ezáltal lesz 
racionális". —írja Vajda Mihály a Mítosz és ráció határán című  
Husserl-könyvében. 14  Itt és most valóban ezen a határon va-
gyunk: az irracionális, létező  tradíció reális, és a racionális, a 
még-nem-létező : a jövő  irreális terrorjának határán. 

De a metafizikai b űn elkövettetett. A teória mint az utópia terrorja 
— realitás. A hit akarássá, az akarat tetté változott: a kiválasztott 
maga is pallost ragadott, fegyvere többé nem pusztán az egzisz-
tenciája. 15  Bekövetkezett volna a lehetetlen: potencia, mint aktus? 
Nem. Ez valóban lehetetlen, s ha a potencia mint aktus botrány, 
akkor ez a botrány még inkább az: a lehetetlen végképp nem 
lehet létező . 16  

Ám a teória terrorja létrehozhatja a rendet; megszüntetheti a ki-
választott — ha megsz űnik annak lenni — a kiválasztottsága kon-
tingenciáját. 
Megszüntetheti, ha megszüntetheti mások egzisztenciáját: ha 
fegyvere nem pusztán az egzisztenciája; ha nem „egzisztenciája, 
mint a penge", 17  — hanem a penge mint egzisztenciája létezik. 
Ha öl. Ha mindenkit megöl. Ha a maga kiválasztottságát, mint 
terrort viszi végbe, s marad: egyedül. Hiszen: „szálegyedül is 

lehet igazam". 18  De hogyan, ha a világ plurális, értékeink kon-
tingensek? Hogyan lehetséges az Igazság? Szálegyedül. 

Egy mindenki ellen — mindenki egy ellen. 

A mindenki harca mindenki ellen — a vollendete Sündhaftigkeit, 
kiteljesült b űnösség 19  világa — mint az elidegenültség teljessége: 
semmi ehhez képest. Hegel abszolút szelleme kiüresedhet, s 
megvilágosodásában magához veheti az objektív szellem érté-
keit, 20  Kant „sokeszű" individuumának antropológiája lehet a 
meghasadt polgári szubjektum apologetikája, transzcendens ér-
tékvilággal; gúnyolódhatunk Desca rtes — végül is „naiv" — pateti-
kus racionalizmusán és Heidegger szorongásán, undorodhatunk 
Sartre-ral, mert itt áll el őttünk az elfogadhatatlan alternatíva: az 
ember, mint a világba vetett semmi, vagy a világ, mint az ember-
bő l kivetett semmi, s jóllehet látjuk miként hullott e Semmibe 
Pascal szép szava, és Scheler bizalma: de — az ember él.  El,  
ha már — vagy még? — nem is ember, úgy, abban az értelemben, 
ahogyan az embert látni szeretnénk. 

Mégis: a kiválasztottság terrorja, a „nembeli lényeg" terrorja a 
minden egyes emberrel szemben: a vég. Az elidegenedés soha 
nem lehet teljesebb: önnön állítólagos lényegünk nem pusztán 
külső-idegen, de mint ilyen — szembe is fordul velünk: életünkre 
tör. 

Tamás Gáspár Miklós Maximum vagy abszolútum? című  tanul-
mányában megoldani véli a problémát: ha a nembeli lényeg 
mint erkölcsi princípum nemlétezi — mert hozzá a b űn útja vezet, 
melyben céllá válik az eszköz, Gonosszá a priváció, a másik —, 
mégis lehetséges erkölcsösen cselekedni. Lehetséges, ha belát-
juk: az abszolútum, az erkölcsi világrend: Isten demokráciája mint 
virtuális és potenciális idea — nem lehet aktus. Nem lemondunk 
róla: hiszünk benne és tudjuk — a hit nem válhat akarássá, mert 
ez a bűn, amiből nem — s mint láttuk: valóban nem! — születhet 
meg az erkölcsi világrend. Marad a maximum, az akarat terrénu-
ma: a kontingens értékek realizálásának akarása — az Utópia 
óhaja. Hit és akarat. Nem pedig: hit mint akarat. 

De, mert értékeink kontingensek: a tett mégis bűnné válik — a 
maximum tettleges akarása visszavisz a b űnhöz: a kiválasztott 
csak mások ellenében valósíthatja meg utópiáját. Ha az akarat 
elválik a tettő l, akkor mi a tett? Mégis: hogyan lehet erkölcsösen 
cselekedni? A válasz kiolvasható írásából: a tett — a gondolkodás. 

És az akarat? Az akarat is: gondolkodás — a gondolat nem poten-
cia: aktus. Mégpedig az egyetlen lehetséges aktus: a tett, pusztán 
mint gondolatot objektiválhatja a gondolatot — az élet a m ű: 
a kultúra. 

A filozófia confessio, vallomás. Nem a világról szóló tudás; 27  
eszkhatonja nem evilági, a kasztok 22  helyreállni látszanak. De 
nem. A gondolkodás itt már nem filozófia, hiszen a racionalitás 
útja —íme — visszatér önmagába: és még sincsen vége. Bloch 
reményébe öltözve utazunk a transzcendencia transzcenzusa: az 
immanencia felé. Ittlét — mint remény. Misztika, de evilági. 
A kawwana, amely felé a remény hitlahawutjában (lelkesültségé-
ben) igyekezünk. 23  A kawwana — az emberi intenció tiszta inten-
cionalitása, az irány nélküli irányultság — maga a tiszta vonatko-
zás. 

Misztika, a remény önvallomása. Íme a morális és evilági eszka-
tológia. Ez a tudás, mely valóban tudás, mert hit-bizonyosság, 
vajon a világnak szóló tudás-e? Nem — semmiképpen: per defini-
tionem nem lehet az. Az intenció önmagát intencionálja — még-
sem a nirvána ez. 

Az intenciónak van tárgya, s ez korántsem a semmi, a nemlét, 
hanem önmaga: a remény — a Nocht-Nicht-Sein. A gondolat ön-
magára irányul: megszületik a megváltó önreflexió. A bírálat tár-
gya a bírálat maga. De a kétely inaffirmativ, és szükségképpen 
az. A kételybő l megszülethet a bizonyosság: van kétely, tehát 
van bizonyosság. A kétely állítássá lesz — önmagát állítja. 24  Csak-
hogy a kijelentő  mondatban — magában — fogalmilag lehetetlen 
megkülönböztetni valós és képzetes alanyt. 25  

Amikor az alany önmagát állítja — azt mondjuk —: tautológia. S a 
tautológia szükségképpen „igaz", ám ez — a ráció-hit konszen-
zusevidenciája —: logika. Az „én vagyok" — a racionális kétely 
evidenciája; konszenzus: common sense. A ráció vezet el minket 
a misztikába. Ez az „én vagyok" misztikája: a filozófia mint misz-
tika. A hitté lett ráció önmagáb ал  hisz: igazsága a tautológia 
evidenciája. Nincs kiút: a tett — bűn; a tiszta ész — misztika. 26  

És mégis — ez az út: paradigmatikus. Descartes teoretikus terror-
ja: aki nem gondolja végig azt, amit én — aki nem gondolkodik—, 
az nincs. Innen már „csak" egy csöndes lépés a Tamás Gáspár 40 



Miklós morális terrorjáig : aki nem gondolja végig azt , amit én — aki 
nemcsak gondolkodik —, az morálisan nincs. 

Ez az út is paradigmatikus : a tiszta ész — a nagyon tiszta ész 
— vezet el bennünket a misztikus lelkesültség tisztaságába, 
— a kawwanába — egy reménytelenül evilági misztika eszkhaton-
jához ; ahol az intenció önmagát intencionálja : ha tehetetlenek 
vagyunk is — morális létünk biztosított. Vagyunk, mert gondolko-
dunk ; morálisak vagyunk , mert csak gondolkodunk . Tudásunk 
nem a világról , s nem is a világnak szóló tudás : be vagyunk 
zárva önmagunkba. 

3. 
Be vagyunk zárva önmagunkba . Ide vezetett a morál : az integer 
szubjektum követelése . Létünknek nincs másra intenciója: a má-
sik nem akaratunk , legfeljebb — és éppen így — részvétünk tárgya. 
Viszonyainkban megsz űnt az érdek —. a bírásvággyá redukálódott 
szükséglet —, a másik ember nem akaratunk tárgya, nem eszköz, 
amelyet bírni akarhatnánk . Nem tárgy — nincs ilyen — de cél-e? 
S hogyan lehetne az? 

Otthonunk: önmagunk — egyszerre börtön és remény. Ide invitál-
hatnánk a másikat — részvétünk tárgyát —, az otthontalant. De 
akarhatjuk-e ezt? Láttuk — nem. Nem , mert az ő  otthona — ő  ma-
ga: önmaga . S a remény — „ hogy a Remény јб  és igaz" 27  — azt 
kívánja , abban kell hinnie, hogy ő  is megtalálja (ezt) az otthont 
— önmagában. Hogy közös otthonunk legyen —eggyé kell vál-
nunk: közösülni kell. Aki osztja ezt a reményt: társunk lehet. 
A remény közössége; $remény szektája. Acél — ismét az Út. 
A cél iránya .A hitlahawut — nem a kawwana. Ott  ugyanis már 
nincs, nem lehet közösség , csak magány : azén otthona. A kö-
zösség , az együttlét — pontosabban az egymásban - lét — közös-
sége lehet: a lelkesültsége közössége. Az irányé. Pedig Blochnál 
— mint Tamás Gáspár Miklós írja28  — a kawwana is csak el őké-
szület : előkészület a végs őre — a megváltásra. 

Az önmegváltás is —íme — csak átmenet, el őkészület : a szeretet 
tisztaságának állapota, e tisztaság meg őrzése — az utolsó ítélet 
felmentéséig. 

Hit, remény, szeretet. 

A remény a Remény reménye . És valóban : a kawwana állapotá-
ban sem lehetünk hitetlenek, ha nem is intencionálhatjuk az isteni 
tárgyat. Kell jönnie a megváltásnak, hogy megváltódjunk önma-
gunktól mint állapottól. 

Kell jönnie a megváltásnak , hogy mindenki közös legyen velünk 
a kegyelemben : Isten kegyelmében : a megváltásban. 

A misztika visszatalált Istenhez. 

A filozófia — misztika; a morál — hit; életünk reménye — a Megváltó 
szeretete. A világ ismét a rendetlenség rendjében konstitu б lбdik: 
a teória szeretet- és részvéttéli terrorja fenyeget: hinnem, remél-
nem — kell. 

Hinnem kell a teóriában — a reményben — vagy mást gondolha-
tok. Ha csak és kizárólag ezt teszem: megment ődtem az amorali-
tástól. 

Az utópiában hinni kellene? Igen . Az utópia tehát mégsem a 
maximum , hanem az abszolútum . A maximum : hogy választha-
tok. Mert az hit kérdése , hogy hiszem -e az utópiát : a teória alter-
natív . Értékeink kontingensek — a morál megköveteli a választ-
hatóságot : a választás választását . A maximum : az alternatíva. 

A választás választása : a választhatóság — valóban a morál 
egyetlen lehetősége a kontingens értékek világában . És mégis: 
minden egyes választás — b űn. Bű n , mert valamit választunk, 
valami ellenében . Választunk a maximumok közül — elpackázva 
az abszolútumot —, ezért esünk b űnbe; az abszolút b űnbe. 

Ugyanezért már a választás választása is b űnös : a bűnösség 
választása : a bűn választása . Vagy-vagy . Elkövetjük a metafizikai 
bűnt, $ hibánk: mert a tett következményei nem a „velünk nem 
törődő  külső  erđk világában " mutatkoznak — helyrehozhatatlan. 
Egyetlen kiút mutatkozik : ha a választás , a metafizikai döntés, 
csak azt kötelezi, aki döntött — aki éppen úgy döntött. 

Ha elfogadjuk, hogy az igazság hit kérdése: szálegyedül is lehet 
igazam az ért hitemben. Igy a választhatóság választása sem 

41 	kötelező : aki nem hisz benne — nem választja : nem választ. 

Gyűjthet híveket, akik alávetik magukat , és másnak alávetheti 
magát, ha van jelentkez ő  a felsőbbség szerepére : önkéntes je-
lentkezők hierarchiája ; szekta, vagy más —elfér az önmagát sem 
erő ltető  szabadságban . Ez a kontingencia konzekvenciája: a kö-
vetkezetes pluralizmus. 

Isten demokráciája — a következetes pluralizmus. 

Van kiválasztott — de nem tudjuk: ki az. Bárki lehet — az. Ezért 
bárki értékei lehetnének az értékek — mindaddig, amíg nincs 
kinyilatkoztatás, úgy, hogy mindenki hallja. Addig mindenki 
egyenrangú, s azért kell tiszteletben tartanunk, mert nem tudjuk: 
ki ő . Hogy nem ő -e — az. 

Bárki kivonhatja magát bármely döntés hatálya alól, ha az nem 
az ő  döntése is: meg kell engednünk az individualitásig men ő  
partikularizálódást : áutonómia a jussa mindannyiunknak — a szub-
jektum szuverenitása önmaga fölött: csak és kizárólag önmaga 
fölött. Az abszolút konkrét világ — a legáltalánosabb abszolútum. 
Mi a feltétele ennek az utópiának — Isten abszolut demokrá-
ciájának —, melyben minden emberi érték koegzisztens? 

Egyetlen feltétele van: a fegyvertelenség. 

A kiválasztott fegyvere az egzisztenciája . Még inkább egziszten-
cia-szubzisztenciája : a gondolat — a mű  objektivitása : a kultúra. 
De a gondolat — a gondolkodás — sem lehet kötelező . Maga az 
élet — paradigma . Elmény és tapasztalás ereje — paradigmatikus: 
fegyver. Van és lehet fegyvere mindenkinek — ha a fegyverek: 
egzisztenciák; a szabadság : egyenlőség . Az egyenlők szabadsá-
ga — a szabadság egyenl ősége. 

Fichte rémálma szertefoszlott: bárki bármit tehet a másikkal —
amit az a másik megenged neki —, mert semmi sem kötelez ő , de 
minden lehetséges. Ez a világ — a közösségek közössége —
közös-ség a másik tiszteletében ; tolerancia — ami viszont : kötele-
ző . A fegyvertelenség , a tolerancia kötelme: szerz ődés . És újra 
Fichte útján ... 

Lehetséges-e hát az abszolútum? 

Nem lehetséges. Szükségszerű . Szükséges ahhoz, hogy min-
denki éljen. Egyetlen uralkodó ethoszt kellene hozzá szankcionál-
ni, s ez az ethosz létezik , s uralkodik minden megnyilatkozásban: 
„legfőbb érték az ember". De mi itt nem az emberrő l beszélünk: 
minden egyes konkrét emberrő l van szó. Élni ugyanis csak konk-
rét lények képesek . S a megnyilatkozások ellenére —konkrétan 
— mégis ölünk. Ölünk — az igazság nevében. Mert az uralkodó 
ethosz — a valóban uralkodó — az igazság. Fontosabb, mint az 
élet; fontosabb , mint a magunk, de különösen , mint a másik élete: 
nem tudjuk elfogadni, belátni a kontingenciát — hogy az igazság: 
hit. Nem tettük le a fegyvert. De tudjuk: vagy letesszük — vagy 
elpusztulunk mindannyian . Mégis a lehetetlent akarjuk : mielőtt 
letennénk a fegyvert — legyen általánossá igazunk . Vélt igazsá-
gunkat még többre tartjuk az életnél . Ha mást nem , hát azt, aki 
öl — megöljük. Mert mi tudjuk: ölni tilos! Mert nem is reményke-
dünk a belátásban : hogy beláthat — az abszolútum utópiája, Isten 
demokráciája — maga az élet. De követelhetjük-e a belátást? 

Akarhatja-e a filozófus utópiáját? Nem. Mert — mint láttuk — a gon-
dolkodás sem lehet kötelező . S ami nem lehet kötelez ő  az utópi-
ában , az nem lehet az az úton sem. Isten demokráciája nem 
mehet a bűn útján . A morális világrend — nem kényszer . Valójá-
ban nem is szükségszerűség : nincs — belátás nélkül . Csak szük-
séges. Szükséges ahhoz, hogy mindenki élhessen. 

De szükségszer ű  — szükséges-é —, hogy mindenki élhessen? 
A kételkedés határa: a kételkedés parancsa — ezt a kérdést is 
föl kell tennünk . És éppen itt kell a belátás . Annak a belátása, 
hogy ha nem fogadom el, hogy mindenki élete szükséges — akkor 
azt sem tarthatom fent, hogy azén életem, vagy bárkié : lehetsé-
ges. Mert jóllehet számomra szükséges, de más számára nem. 
Fegyvere pedig neki is van. A processzus _ elvben _ végtelen: 
aki fegyvert fog — fegyver által vész el. Az is, aki kiválasztottnak 
— a kiválasztottnak tartja magát , mert megtapasztalja, hogy nem 
mindenki tartja annak — s éppen ez a tapasztalat az életébe 
kerül . De amíg a tapasztalat helyettesíti a belátást , addig a b űn 
helyettesíti a morált . Éppen ez a kiteljesedett b űnösség : a negatív 
apokalipszis: kivetkőzés önmagunkból. 

Ha azt állítjuk: kiteljesedett b űnösség —kivetkőzés önmagunkból, 
akkor azt állítjuk, hogy az emberrnint olyan , nem a bűnre hiva-
tott. Állíthatjuk, mert azt mondtuk: nincs az ember: csak emberek 
vannak — az ember tehát épp ezért: sem létez őként sem követe-
lésként nem azonosítható semmiféle választott vagy tradált (át-
hagyományozott) Јб-princípiummal sem. S ha az ember se nem 



jó, se nem rossz, ha az embert ő l semmit, még a gondolkodást 
sem követelhetjük, s ha az ember emberi mivolta mégis egyetlen 
reményünk: akitđ l belátást várunk: mit tehet a filozófus? Kihez 
beszélünk? 

Mi az ember? 

„A természet mint te гnészet, azaz amennyiben érzékileg még 
különbözik ama titkos. benne elrejtett értelemtől, a természet 
elválasztva, megkülönböztetve ezektől az elvonatkoztatásoktól 
semmi, egy semminek bizonyuló semmi, értelmetlen..." —írja 
Marx.29  A filozófus állítást tehet: az ember természete a gondol-
kodás. Minden egyes ember természete. Mert az ember — gondo-
latok nélkül: természet; mint temmészet: semmi, egy semminek 
bizonyuló semmi: értelmetlen. Mert az érzés, a szeretet, az 
„ordre du coeur" [a szív rendje] is „logique du coeur": ha nem 
gondoljuk is: csak ösztön . a természet természete. Ezt mond-
hatjuk: ember — ember vagy, s „Feledni nem tudsz annyit, hogy 
ember fi maгadjl" 0  

4. 

Mi a filozófia? 
A filozófia — remény. A remény utópiája: a belátás utópikus remé-
nye.Minden filozófia — szükségképpen — a belátásra apellál. Az 
alternatív teória reménye, hogy v an  — lehet — választás; és belát-
ván: éppen ő  a maximum, az adottak maximuma —  it  választják. 

A filozófus a hit lovagja: az emberekbe vetett hité. A filozófus 
a remény-hit apostola: nem meglett ember. 31  Istene már nincs, 
de hite van; s e hitnek maga az Istene és papja. 

Nem igaz az, hogy csak saját igazában hisz — ez nem lenne 
elég, hogy állítsa azt: hogy prédikáljon. Abban is hinnie kell: 
lesz, aki meghallgatja, mert amit mond, belátható, s akiknek 
mondja, belátják. Hisz abban amit mond, és hisz azokban, akik-
nek mondja. Az ember-hit lovagja: stilizált bajvívását eszmények 
szerelmében folytatja. A filozófia: önéletrajz. Annak a gondolat-
menetnek a története: paradigmája, mely elvezetett a hithez: 
a bizonyossághoz. A filozófus élete — a gondolat paradigmája. 
Módszer az ész helyes vezetésére: arra, hogyan találjunk bizo-
nyosságra önmagunkban, mint univerzáléban. A filozófus — az 
evilági hitek teológusa: a létez ő  reflektált létez đje —még nem 
meglett ember, a meg-nem-lett világban. Megtalálta a bizonyos-
ságot önmagában —önmagában a keresésben: a kételyben —, de 
nem találta meg másokban. Ha megtalálta volna, nem állítaná 
a maga igazát. Ha mindenkiben hihetne, abban is hinnie kellene: 
ki-ki megtalálja önmagában, a maga eszének helyes vezetésére 
szolgáló Módszert: a kételkedést; a reflektált lét bizonyosságát. 
A filozófus — ha az — tud a kontingenciáról. De nem meglett ember: 
szeretne, ha választanák; ha őt választanák. A filozófia — vallo-
más: az emberekbe vetett hitr đl; a magányos hívőről. A vallomás 
a remény teológiájának kinyilatkoztatása. A kinyilatkoztatás —
csoda: a beszéd, a kommunikáció csodája. Az írás — a beszéd: 
gondolat tárgy-léte; a m ű  a gondolat által érvényes lét megformált 
rögzítése. Mely létével a lehetđségre kényszerít? Nem kényszerít 
— hogyan is tehetné: késztet. Azzal, hogy rögzíti a formát — hogy 
megrögzít egy formát —, el đ legezi önnön reményét. Mert bánni 
módon szóljon és bármilyen jövđгб l: elénk állítja önmagát, és 
állítja az elkövetkezend đket. Előleg minden mű  egy más világra: 
melyben mindenki megteheti ugyanezt. Rögzítheti megformált 
önmagát, mint a gondolat létét — a létez ő  gondolatát. 
Vagyok, aki vagyok — mondja; s olyan világot képzel, melyben 
ez — nem jelent sem dicsđséget, sem megaláztatást. 

Budapest, 1979. január 
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bosnyák 
istván 

hétezer 
nap 
szibérjában, 

A tömegsors, bármilyen súlyos és tragikus is, egy 
kissé mindig absztrakt. Húszezer, százezer, ötszáz-
ezer, valahány millió ember tragédiája? A tömegek, 
a sokaság tragédiája? 

A közös sors, a tömegsors képzete kisebb-nagyobb 
mértékben mindig elvonatkóztatás eredménye. Úgy 
jön létre, hogy elvonatkoztatunk az egyes, a konkrét, 
az egyedi ember életétől, majd a sok absztrahálás 
summáját általánosítjuk a tipikusban, a közösben .. . 
Mintha „az erd őnek mint olyannak" is lenne, lehet-
ne sorsa, s nem csupán az erd ő  nagyon is konkrét 
fáinak .. . 

A Karlo Štajner emlékiratában kibontakozó általános 
rabsors is azáltal telít ődik konkrét tartalmakkal, hogy 
megannyi egyes ember egyedi sorsából áll ösz-
sze ... Az egyedi sorsok visel ő i pedig az emlékirat-
ban igen gyakran név szerint is szerepelnek, s fél-
vagy néhány mondatos, esetleg terjedelmesebb élet-
rajz-töredékük is kiolvasható a könyv különböz ő  fe-
jezeteibő l. 

Ezeknek a töredékeknek a rekonstruálásával állítot-
tuk össze a szerzőnk emlékezetében név szerint is 
rögzítődött GULAG-áldozatok alábbi kiséletrajz-
gyű jteményét. 

Miközben az áldozat fogalmáról eleve lehámoztuk 
a nem-történelmi jelentésárnyalatokat. Ugyanúgy, 

lll. mint az ártatlanságról is. 
emberek, 
sorsok, 
esztelen 
áldozatok 

(А  sztálinizmus štajneri kisenciklopédiája) 

Ezeknek az áldozatoknak az esetleges opponálása 
sem a rendszer „megdöntését" célozta, hanem az 
adottságokkal számoló jobbítását. s mai távlatból 
nézve ez a magatartás nyilván megérdemli a forra-
dalmi jelzőt: ez képviselte a szocializmus politikai, 
eszmei és erkölcsi presztizsének — gyakorlatilag re-
ménytelen, de mégis értelmes! —védelmét egy olyan 
korban, amelyben a társadalmi és emberi alapérté-
kek szörnyű  devalválásán egy koherens rendszer 
„munkálkodott" .. . 

Az ilyen értelemben vett áldozatok közé néhány 
esetben besoroltunk olyan štajneri szerepl őket is, 
akik vagy a GULAG-ba jutás el őtt, vagy az oda-
kerülésük után a végrehajtók dicstelen táborába tar-
toztak. s tettük ezt a besorolást azzal a meggy őző-
déssel, hogy egyféleképp azért ők is áldozatok: a 
rendszer ember-roncsai, akik éppen olyan eszközök, 
luciferi „játékszerek" voltak az esztelen hatalom 

avagy 
egy 
történelmi 
paranoia 
jugoszláv 
kritikája (IV.) 
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Hisz az áldozatok štajneri galériájának életét, tö гté-
nelmi távlatból nézve épp az teszi mégis-értelmessé, 
hogy tagjainak nagy.része nem volt „szent", azaz: 
bigott tömjénezője a sztálini rendszernek, hanem Vi-
szonylag nyitott szemmel járó és józan ésszel gon-
dolkodó, jobbat akaró ember. Ember: munkás, é гtel-
miségi, földm űves, tisztviselő , párttag és pártonkí-
vüli, akiket a szocializmus eszméje melletti szenve-
délyes elkötelezettség nem vakított el egészen a 
szocializmus akkori valóságának fantasztikus eltor-
zulásait illetően. s akik ezt ki is nyilvánították egy-
egy félénk gesztussal, halk megjegyzéssel vagy in-
dítvánnyal ... Netán: egy-egy politikai viccel... De 
nem „államellenes összeesküvéssel", „szabotázs-
zsal", „pártvezetők ellen tervezett merénylettel" és 
egyéb „ellenforradalmi tettel", ahogy azt a sztálini 
hatalom a legszerényebb, javító szándékú kritikai 
észrevételre is nyomban rásütötte! 



kezében, mint azok az igazi áldozatok, akiknek gyöt-
résében vagy likvidálásában ők, e „szekunder áldo-
zatok" — hóhérból lett vagy hóhérrá vált áldozatok —
maguk is részt vettek... 

Štajner emlékiratában tucatszámra szerepelnek 
olyan végrehajtók is, akiknek el ő - és utóéletérő l 
a szerzőnek nincs tudomása. Nem tudhatjuk tehát 
mi sem, hogy csupán hóhérok -e — hivatásos hatal-
miak, akik épp GULÁGIÁBAN kaptak alkalmazást, 
állást, kenyeret —, vagy pedig maguk is valamilyen 
„lebukás" következtében váltak azzá... Netalán a 
gulágiai tevékenységük miatt kerültek egy napon az 
áldozatok közé — hisz egy-egy lebukó főhóhér Staj-
ner szerint is gyakran magával rántotta az alattvalói 
egész sorát ... Azt akarjuk jelezni: nem tudjuk, nem 
voltunk-e igazságtalanok a Bardinok, Drinek, Giza-
jevek, Gorohovok, Grusevszkik, Haresenkók, Jakov-
lyevek, Komarovok, Komovok, Konyevek, Koresko-
vok, Kovalyevek, Mihailovok, Panovok, Polikarpo-
vok, Putnyicevek, Revzinek, Sevcsukok, Suhardi-
nok, Szabakovok, Szakulinok, Szoldatovok, Szoro-
kinok, Voronovok és más végrehajtók népes táborá-
val szemben, amikor kihagytuk őket az áldozatok 
alábbi jegyzékébő l .. . 

Az emberi emlékezet, természetesen, korántsem 
csalhatatlan. Biztosak vagyunk tehát benne, hogy a 
rekonstruált štajneri életrajzokban is el őfordul pon-
tatlanság, hiányos adat, téves évszám, helységnév 
vagy megítélés. Sőt, tévesen írt személynév is! Hisz 
mintegy két tucatnyi európai és ázsiai nép és nem-
zetiség helyesírását, illetve e nyelvek helyesírása 
szerint írandó személynevek horvát-szerb transz-
kripciójának helyes módját, illetve a horvát-szerb 
változat helyes magyar átírását kellene ismernünk 
ahhoz, hogy ilyen szempontból is pontosak lehes-
sünk... Ugyanakkor: az emlékirat bevezet ője utal 
arra is, hogy a szerző  esetenként — nehogy akarat-
lanul is veszélybe hozza a még életben lev ő  sze-
mélyt —szándékosan megváltoztatta egy-egy gulá-
giai szereplőjének a nevét .. . 

De hát legyünk ilyen szempontból is optimisták: a 
nemzetközi munkásmozgalom sztálini áldozatainak 
egykoron majd emléket állító, nemzeti és nemzet-
közi tudományos nagy-enciklopédiák rendre ki fog-
ják javítani az emlékirat-írók összes tévedését .. . 

1. Szovjetunióbeliek 

a 

ALEKSZANDAR, Bosko. Az ordzsonikidzei (észak-kaukázusi) bíróság „kártev ő  tevé-
kenység" miatt tízévi lágerre itéli. Dugyinkában Štajner (a továbbiakban: š.) főnöke 
a kikötő  vasúti rakodóosztályán. Azon kevés „politikai" közé tartozik, akinek kijárási 
engedélye is van a városba. Ennek eredménye: szerelem bizonyos Valyával. A terve-
zett esküvőbő l azonban nem lesz semmi: két héttel Bosko szabadulása után - megér-
kezik felesége és feln őtt lányuk... 

b 

BABICS. Gépésztechnikus, aki Kirov meggyikolása után állítólag azt találja mondani: 
„Kár, hogy nem Sztálin lett az áldozat..." A büntetés: tizenöt év — „terrorizmus 
miatt" ... Dugyinkában hajómérnök. Š. a hírhedt Sándor-központ celláiban ismerkedik 
meg vele. 

BAJEV dr. A leningrádi Katonai Akadémia volt orvosa. Norilszkban rendkívül embersé-
gesen bánik fogolytárs-pácienseivel. 

BERGELSON. Szovjetunióbeli zsidó író, az 1952-es nagy pogrom áldozata: a minszki 
börtönben agyonverik, mert nem hajlandó aláírni az el đ regyártott „vallomást", miszerint 
„amerikai ügynök" .. . 

BERIJA. A Sztálin halála utáni hatalmi harc áldozata, f őhóhéri (MGB-fđnöki) minőség-
ben: a Politbüró egyik ülése után sztálinista puccsot akar végrehajtani, de Zsukov 
hadügyminiszter generálisai a Kreml udvarában lefogják s negyven legközelebbi mun-
katársával csakhamar likvidálják is. Š. a maklakovói szám űzetése idején ismerkedik 
meg a történtek epilógusával: a Berija család tizenkét tagját — férfiakat, n đket, gyere-
keket — szintén Maklakovóba deportálják. 

BESZPALOV. A Vladivoszokban 1936 folyamán letartóztatott negyven repül őtiszt (vö. 
SZIMAKOV) dugyinkai szökés-kísérletének résztvev ője és áldozata. 

BRAGINSZKIJ, Leo. Dnyepropetrovszk egykori államügyésze. Végrehajtóból lett áldo-
zat: Š. 1948-ban a „Joszif Sztálin" nev ű , norilszki toglyokat szállitó hajón ismerkedik 
meg vele. 

BRILOV mérnök. Részt vesz SZIMAKOVÉK szökés-kísérletében. Halálra ítélik. 

BRILYANT dr. Az ogyesszai körzet egészségügyi hálózatának volt igazgatója. 1937-ben 
„kártevő  tevékenység" vádjával tízévi lágerra ítélik. Norilszkban tábori fdorvos. A hír-
hedt Sándor-központban éri a vég. 

C 

CILCER. Végrehajtóból lett áldozat: a kaukázusi Tiflisz NKVD-f őnökének egykori he-
lyettese. Dugyinkában szintén helyettes: a kirakod бosztály fđnökéé... 

Cs 

CSUPRAKOV, Vaszilij. Mérnök. A Szolovjetszk-szigetcsoport Mukszulm nev ű  szigetén 
raboskodik, a büntetése letöltése után, 1947-ben viszont ott marad Norilszkban, s a 
kommunális osztály főmérnöke lesz. Szabad polgárként építi tovább a lágerszocializ-
must. 

d 

DEGTARJEV. Valamilyen „politikai vétséggel"•kerül Norilszkba, ahol tisztvisel ő  a tá-
bori téglagyárban. 1943-ban „ellenforradalmi csoport" szervezésével ismét bevádolják. 
A vizsgálóbíró sugallatára, hogy „vallomás" esetén megússza újabb tíz évvel, mindent 
„bevall". A „bűntársa' tagad. Degtarjevet golyó általi halálra ítélik és kivégzik; a sors-
társa az, aki megússza újabb tíz évvel... 

DRECKSLER, Alekszandr. Leningrádi bohém. Tízévi fogolytábor után Maklakovóba 
szám űzik, ahol Š.-nek Puskin-verset szaval a bemutatkozáskor... Éveken át együtt 
dolgoznak. Ő  is túléli a szám űzetést, majd egy kis színház igazgatását bízzák гб  a 
Középső  Ural menti Szverdlovszk közelében. 

DUBROVSZKIJ professzor. A Szolovjetszk-szigeteken és Norilszkban tíz évet rabos-
kodik Š.-ral, majd Jenyiszejszkbe szám űzik, ahol a helyi múzeumot igazgatja. 

I  

EPSTEIN. Építészmérnök. „Kártev ő  tevékenység" miatt tíz évet tölt Norilszkban. A 
Dugyinka—Norilszk vasútvonal építésén kit űnik szakmunkájával. Ezért elengedik bünte-
tésének egy részét s megteszik a „Metalurgsztroj" épít ővállalat igazgatójává... 

f 

FIRIN. Felvégrehajtóból lett áldozat: a GULAG volt főnöke! Az állambeli állam kormány-
tбje!.Š. 1936-ban a Lubjankában ismeri meg. A GULAG fantasztikus méreteire és 
gazdasági mechanizmusára vonatkozó adatai mellett az interjúsorozatban Š. megörö-
kíti nevezetes tanácsát is: „Ne legyenek illúziói. Ha az NKVD egyszer letartóztatja, 
akkor magának muszáj bűnösnek lennie, ezt könnyen гбb zonyitјбК , ha viszont nincsen-
nek terhelő  bizonyítékaik, majd fabrikálnak, hisz az NKVD-nek nem szabad tévednie, 
tehát nem is tévedhet" ... Ő  pedig, a szerencsétlen „kormányfő ", csak tudta... 

DR. FRANKL. Osztrák származású, az els ő  világháború idején orosz hadifogolyként 
Taskentben letelepült orvos. 1940-ben mint „német kémet" letartóztatják és tízévi 
fogolytáborra ítélik. 44 
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9 
GLAZUNOV. Š. 1939-ben ismeri meg, a Szolovjetszk-szigetekrő l távozva. Később 
említést tesz róla, hogy Glazunov Norilszkban uránium-lel đhelyre bukkant. Átéli a lá-
ge rt, ma neves fizikus. 

GLUSKOV, a murmanszki Körzeti Pártbizottság egykori titkára. Tragikomikus okok 
miatt lesz szerzőnk sorstársává: az egyik muiTnanszki halfeldolgozó nagyüzem halász-
hajót rendel Németországban s Kominternre kereszteli ; megérkezik a hajó , de takaró, 
azaz védđponyva nélkül, mire az igazgató táviratot küld a szovjet kereskedelmi kép-
viseletnek: „Kogda kriska Kominterna?" Vagyis: Mikor kapjuk a Komintern takaróját? 
— A kriska azonban egyúttal véget is jelenthet, az igazgatót tehát — nyomban lecsuk-
ják! Mert íme, a Komintem végét várja... Amikor pedig Gluskov megpróbálja bizo-
nyítani, hogy otromba, nevetséges félremagyarázásról van szó — „népellenségként" 
őt is letartóztatják, s irány Szibéria! 

GNYITECKIJ. Ukrán paraszt. Š. az angliai fakivitelre szakosított karéliai lágerek el- 
viselhetetlen munkakörülményei kapcsán tesz róla említést: végs đ  elkeseredésükben 
egyesek levágják az ujjukat s beteszik a külföldi rakományba, a segélykérés draszti- 
kus eszközeként... 

GOLDMAN. A.J. Rikovnak, a Népbiztosok Tanácsa elnökének személyi titkára. Amikor 
Rikovot 1937-ben kizárják az SZK(b)P-b ő l — egy évre гб  pedig összeesküvés vádjá-
val kivégzik, — Goldmant szintén letartóztatják: „Rikov đt is beszervezte a Gestapo 
ügynökének" ... A Lubjankában három napon át kegyetlenül verik, de nem hajlandó 
„vallani". Š. itt a nyomát veszti. 

GORSTEIN, szovjetunióbeli zsidó író. Hasonló sorsra jut, mint BERGELSON. 

GORSZKIJ. Š. a norilszki reménytelen kísérle ~zđk közt emliti, akik valamilyen „talál-
mánnyal" próbálták kieszközölni a szabadulást a SZU Minisztertanácsánál. Gorszkij 
például „micsurinistának" minđsítvén magát, azt próbálja „tudományosan" is bebizo-
nyítani, hgy a Norilszk környéki hó és jég világában — konyhakertészettel és gabona-
termesztéssel is lehetne segíteni a szovjetgazdaságon ... 

GUNDAROV. „Politikai" ügyben hat évet tölt Kolimában, majd Norilszkba kerül. đ  in-
formálja Š.-t a másfél millió foglyot számláló kolimai órás-láger viszonyairól. 
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HARCSENKO. Áldozatból lett végrehajtó —majd ismét áldozat: fogolyként kerül No-
rilszkba, ahol az egyik úi barakknegyed építésének a vezet ője lesz s komiszul bánik 
a foglyokkal; a Sándor-központról szóló emlékirat-fejezetben viszont már ő  is közön-
séges rabként bukkan fel, akit társai gyakran emlékeztetnek norilszki komiszkodá-
saira... Š. szerint az övéhez hasonló szolgalelk űséggel még a GULAG-ban is ritkán 
találkozhatott az ember: „Amit az NKVD vagy a táborigazgatóság elrendelt, az Har-
csenko számára szent vo lt  és sérthetetlen. A cellában is állandóan aggódott, nehogy 
valaki megsértse a börtönszabályzatot. Mindenki kész volt lemondani, csak ne kelljen 
nyugtalanítania a börtönigazgatóságot." 

HATIJEVICS. Dnyepropetrovszk Körzeti Pátbizottságának volt titkára. (Feltehet ően 
BRAGINSZKIJ jó ismerőse!) „Trockista szervezet irányításának" vádjával kivégzik. 

HIZSNYAK. Október résztvevđje, régi kommunista. A forradalom után egy minszki 
vállalat igazgatója lesz. 1937-ben tíz évet kap „ kártevő  tevékenység " miatt. Norilszk-
ban egy fémárugyár beszerz бosztályát vezeti. Saját tudta nélkül kerül KORDUBAJLO 
ezredes (vö.!) felkel őinek jegyzékére. Ennek ellenére 1941 őszén őt is kivégzik. 
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IGNYATOV, A SZIMAKOV-féle sikertelen szökéskisérlet (vö.!) áldozata. 

IVANOV mérnök. Norilszkban a tervezđirodában dolgozik, majd a Sándor-központ 
börtönébe vetik. Š. itt ismerkedik meg vele: Еnmár öreg, megtört és beteges ember, 
akinek a „szabad" világban egyetlen rokona sincs... Beteges garasoskodásban és 
önzésben éli ki magát. 
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JAGODA, Henrik. Áldozattá lett fđhóhér, az NKVD rettenthetetlen f đnöke. A hivatalos 
mozgalomtörténet csak az egyik életrajzát rögzíti: tizenhat éven át a GPU-ban dol-
gozik; odaadó tevékenységéért Sztálin 1933-ben Lenin-érdemrenddel tünteti ki; 1935-
ben az államvédelem igazgatóságának komisszáriusává nevezik ki.. Š. viszont egy 
másik életrajzát ismeri meg az édestestvé гétđ l, Taisza Gligorijevna JAGODÁTOL 
(I. alább! ): Henrik eredetileg drogériai alkalmazott volt s alapjában véve igená em-
ber... Sztálin olyasmiket követelt t ő le, amit lelkiismerete nem tudo tt  vállalni. А llandá 
bensđ  tusákban s egyre mélyebbé váló krízisekben élt. Drámája akkor kezdett kulmi-
nálni, amikor Sztálin lelđtte tulajdon feleségét , Alelujevát , s elrendelte Jagodának, hogy 
kerítsen megfelel ő  orvost, aki hamis bizonylatot állít ki az „öngyilkosságról". LEVIN 
dr. (vö.!) ezzel kapcsolatos tragédiája megrendítette a végrehajtót, Jagodát is. Ezt 
aztán Sztálin újabb parancsa tet đzte be : tessék eltenni a láb akíl — Makszim Gorkijt! 
A nagy írót, aki éveken át mentségeket keresett a F őtitkár gonosztetteire, s ezért úgy 
érezte, néha joga van megleckéztetni  is...  Sztálin ezt egy ideig tűrte, s akkor kiadta 
a parancsot Jagodának!aki bejáratos volt a Gorkij-házba, s đt, az író menyéhez baráti 
viszony fűzte . Jagoda téhát halogatta a gyilkosságot , s amikor egy napon Sztálin 
rákérdezett, hogy „meddig fog még b űzleni" az a Gorkij, hazaszaladt s intézkedni 
kezdett a maga és legközelebbi rokonsága külföldre szökése érdekében. Szerencsét-
lenségére azonban ebbe az akcióba bevonta jb barátját, az NKVD külügyi osztályának 
vezetđjét, Beszjedovszkijt is.  6  megígérte a segítséget — s aztán beköpte jó barátját 
és főnökét a még nagyobb Fđnöknek... Az eredmény: Henrik Jagodát 1938-ban" 
a külföldi hatalmak ügynökeként" letartóztatják s azon „ellenforradalmárok" csoportjá-
ba sorolják be, akiknek — Buharinnak, Rikovnak, Pjatakovnak és másoknak —épp đ , 
Henrik Jagoda készítette a likvidálását a Gorkij-epizódot megel őzđen ... „Imperialista 
ügynökként" végezték ki. 

JAGODA, Taisza Grigorijevna. Henrik JAGODA édestestvére. Pusztán ezért — tíz évet 
kap... Š. Norilszkban ismeri meg: az đrök, tisztviselđk és közönséges bűnözđk —
a Bátya iránti egybehangzó gy ű löletükkel—egyaránt keserítik Taisza életét ...1947-ben 
szabadul a lágerbál s egy Krasznojarszk-kiirzeti kis helységbe szám űzik. 

JARHO ezredes, a Németországba bevonuló szovjet egységek speciális, az ipari fel-
szerelést a SZU-ba irányító bizottságának tagja . Kora ifjúságától komszomolista, majd 
párttag : szó szerint hisz a kapitalista államdc életmódjáról tanultakban... Az els ő  
német falvak és Berlin munkásnegyedének látványa viszont alkalmat ad neki a kolho-
zokkal és az otthoni munkáséletszínvonallal való összehasonlításra — s Düsseldorfba 

szökik. Munkába áll, három hónapig dolgozik, majd egy este a moziból jövet leütik —
és Kelet-Berlinben ébred fel ... A szovjet hadbíróság huszonöt évi lágerra ítéli. Š. a taj-
seti „speclágerben" ismeri meg. 

JEGOROV, Szergej. A Sztálingrádi Szovjet egykori elnöke. KUZNYECOVVAL (vii.!) 
együtt tartóztatják le, „japán kémként" ... A lefortovói katonai börtönben még vakul 
hiszi, hogy a Rendszer helyesen jár el az áldozatok tömegeivel ; kétévi tábori élet után 
azonban korrigálja magát S. el őtt: „az ellenforradalom börtönzött be bennünket, élén 
Sztálinnal" .. . 

JELKOVICS, Zinovjev egykori munkatársa. Hatvankét éves, amikor Š. megismeri: 
DUBROVSZKIJ professzort (vö.!) váltja fel a jenyiszejszki múzeumban. A sors — és 
az NKVD meg MGB — iróniája: épp a Sztáln egykori —állítólagos! — jenyiszejszki 
száműzetésé гб l szóló „anyagot" rendeztetik vele... Azt az „anyagot", amelynek 
egyébként a Jenyiszejszkt đl mintegy 300 kilométe ггe levđ  Kurejka faluban lett volna 
az igazi helye... Még Az SZK(b)P rövid története elsđ  kiadása szerint is! A második 
kiadás viszont— világosította fel szerz đnket a szegény Jelkovics — immár Jenyiszejszkre 
is kiterjesztette a Népek Boldogítójának szám űzettetését... Háromszáz kilométer —
ide vagy oda! Hisz az a cári rendszer egyébként is nagy térségeket vett igénybe 
embertelen célokra .. . 

JERUSZ. Mimiik, áldozatból lett (segéd)végrehajtó: Š. és Jozef BERGER, ill. Georg 
BILECKI (vö.!) egyik tábori tárgyalásán hamis tanúnak játsszák ki đt is az „ellenfor- 
radalmi agitátorok" ellen ... LARIONOVVAL és ROZSANKOVSZKIJJAL (vö.!) együtt. 
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KIJASVILLI David Ivanovics. A menysevik párt grúziai központi bizottságának egy-
kori tagja. . a norilszki fogolykórházról szólva, régi ismerđsként említi, aki abban re-
ménykedik, hogy a Hitler feletti gyđzelem után a Szovjetunióban majd minden megvál-
tozik, jobbra fordul... 

KORDUBAJLO. A Vörös Hadsereg volt ezredese a harmincas évek nagy „csisztkáí" 
idején tartóztatták te s ítélték el húsz évre . Néhány évig a bányalágerokban dolgozott, 
majd a norilszki központi javítóm Оhelyek készáruraktárának fđnöke lett. Tervezett fel-
kelésének (vö. a III/11, fejezettel!) leleplezése után mindent bevall. 164 társéval együtt 
kivégzik. 

KOSZHARJOV, Alekszandr Vaszilyevics. Már tizenhat éves korában Jugyenics csapa-
tai ellen harcol. 1927-tál a Komszomol KB titkára, 1929 -39 között pedig elsđ  titkára. 
Ugyanakkor a Kommunista Ifjúsági Intemac!onálé vezet ője is. 1939-ben likvidálják. 
Š. a táborba hurcolt feleségét ő l, NANASVILI asszonytól (vö.!) értesül sorsáról. 

KRUK. Áldozatból lett végrehajtó: Norilszkban besúgóvá válik s ezért „el ő léptetik", 
ti. a tábori konyhát módszeresen fosztogató egyik brigádvezet ő  helyettese lesz... 
Š.-t is beköpi egy alkalommal, amikor a KŐROSI-MOLNÁR (vö.!) haláláról tudósító 
kis cédulát tovább adja kommunista barátainak ... 

KULIKOV. Egykori norilszki tanító. Már a tanítóképz đbбl a frontra kerti s elveszu 
fél karját. A kórházból a norilszki iskolába utalják munkára. A tantestület párttitkára 
lesz — majd letartóztatják és a helyi lágerba vetik. Az „ok": álhírek terjesztése a szovjet 
hadsereg magas beosztású tisztjeir ől ... A valóságos ok viszont: a norilszki gyá ггész-
legek új igazgatója, Panyukov generális fény űzđ  villában együtt él „tulajdon" menyé-
vel, miközben fia a fronton harcol ; megszületik az „unoka " is, mire a fiú szabadsá-
got kap és nyilvános botrányt rendez Norilszkban; az apa (és „nagyapa") az erszény-
be nyúl, a fiát hajóra ülteti, đ  pedig tovább é i  a menyivel.. . Az esetről a helyi Komszo-
mol-szervezet is tárgyal, s ez alkalommal a szerencsétlen Kulikov is bíráló hangnem-
ben szól a generális-papáról, aki így járt el frontkatona fiával... A következmény: 
„mindössze" öt év fogolytábor... Tekintettel arra, hogy az „álhírterjeszt đ" elđziileg 
a fronton hagyta fél karját .. . 

KUZNYECOV. A Mandzsúriai Vasutak igazgatja, majd áthelyezik Sztálingrádba, ahol 
a Körzeti Pártbizottság végrehajtó bizottságának az elnöke lesz. Id đközben az említett 
vasútvonalat eladják Japánnak, s ez „logikus' apropónak bizonyul, hogy az egykori 
igazgatót — és új, sztál!ng гádi munkatársát , JEGOROVOT (vö.!), aki nem is járt Mand-
zsúriában — „japán kémként" letartóztassák ... Utóbbit lágerba hurcо lják, Kuznyecovot 
pedig halálra ítélik és kivégzik. 

KV ITKO, szovjetunióbeli zsidó író. Hasonló sorsra jut, mint GORSTEIN és BERGELSON. 
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LARIONOV (1). Október aktív résztvevője, végigharcolja a polgárháborút, majd az 
Urál-vidéki Kemerovo egyik vegyészeti gyárának az igazgatója lesz . „Кбrtevб  tevé-
kenység" vádjával kerül a Lubjankába, ahol öt napi kínzás után aláirja a koholt váda-
kat. Három hét múltán elvezetik a cellából és Š. nem találkozik vele többé. 

LARIONOV (2). A Komszomol leningrádi vezeáiségének egykori tisztségvisel đje. Kirov 
meggyilkolása után „oppozíciós elemként" đt is letartóztatják és lágerba vetik.1943-ban 
mint tábori spicli, titkos ügynök — szekrelyni szotrudnik — hamis tanúvallomást tesz Š. 
ellen. Szerzđnk rehabilitálása folyamán megmutatják neki Larionov újabb nyilatkozatát: 
visszavonja a š.. elleni tanúskodását, mert erre annak idején az MVD norilszki igazga-
tósága kényszerítette rá... 

LEVIKINOV, Misa. A •politikával rég fölhagyott mérnökként, afféle szocialista techno-
krataként tartóztatják le egyik hivatalos útja alkalmával. A vád: „trockista szervezet 
tagja!'... A „bizonyíték": tíz éwel ezel đtt, ezen és ezen a Komszomol-gy ű lésen đ  is 
rászavazott valamiféle (állítólag Trockijt védelmezii) rezolúcióra... A büntetés: tíz év 
korcláger..: 

DR. LEVIN ; neves szivspecialista. Amikor Sztálin lelövi els đ  feleségét, H. JAGODA 
(VÖ.!) őt bizza meg đ  hamis orvosi bizonylat kiadásával: Alelujeva „öngyilkos lett" ... 
Levin ezt elutasítja, mire letartóztatják s az újságok nagydobra verik: Dr. Levin „ször-
nyű  gonosztetteket" követett el, „tudatosan részesített téves kezelésben vezetii párt-
funkcionáriusokat s így idézte el ő  halálukat"... Sőt, „kiskorú lányok elcsábításával" 
is foglalkozott . ._Néhány heti kínzás és a családtagjai letartóztatása után dr. Levin 
а tб i гja a hamis orvosi bizonylatot, mire kiengedik a börtönbál s az újságok kishírben 
közlik: a neves és becsületes szovjet szivgy бgyász ellen szárnyra kapott vádak kohol-
tak, a rágalmazók majd elnyerik méltó büntetésüket... Helyettük viszont — ismét 
Levint tartóztatják le. A börtönben meghal. 

LOZOWSKI, Molotov külügyminisztériumának utolsó zsidó alkalmazottja. Még a Polit-
büró 1940-es, a zsidók nagyvárosokból való kilakoltatását elrendeli határozata elölt 
megígéri Golda Meiernek, hogy lehetővé teszi az ette vágyó oroszországi zsidók 
Izraelbe költözését — s ezért letartóztatják... (š. emléki гatábбl nem tűnik ki, hogy 
A. Lozovszkij [Szolomon Abramovics Dridzo, 1878-1952; 1939-1946 között külügy-
miniszterhelyettes] névrokonáról van-e szó?) 
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LYUBARSZKIJ, Nikola Markovks. Š. helyettese a MAI-ban. 1935 augusztusában 
trockizmus vádjával letartóztatják. 

LYUBCSENKO, Panasz Lyubcsenkónak, az Ukrán Népbiztosok Szovjetje volt elnöké-
nek és az ukrán Politbü гб  tagjának legidősebb fia. Tizenhat éves korában az NKVD 
tízévi lágerra ítéli, mert — „népellenség családtagja" ... Panasz Lyubcsenko ugyanis 
— miután értesül közelg ő  letartóztatásáról —öngyilkos lesz; el őzđ leg lelövi feleségét 
és három gyerekét. A negyedik, a legid ősebb csak azért marad életben, mert a szömyü 
családi tragédia idején épp a nagyцülđknél tartózkodik... Š. Norilszkban ismerkedik 
még vele; késđbb! sorsáról nem informál. 
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DR. MAYER. Volga menti német orvos. 1934-0en „német kémként" tíz évet rónak гá. 
A büntetés nagyobb részét fizikai munkával szolgálja  le,  majd — Š. szerint igen ember-
séges — tábori orvosként alkatmazz đk. 

MAJSZTRENKO, ukrán író. Ukrajna német megszállása alatt Kijevben marad, de az új 
rezsim idején nem közöl egyetlen so rt  sem ... Tanítóként tartja fenn magát, azonban 
a németek visszaverise után mégis letartóztatják, „a fasisztákkal való együttm űködés" 
címén... Tíz évet kap. 1951-ben, a tajseti táborban lebetegsnik és Š. nyomát veszti. 

MAREJEV. Egy moszkvai tröszt volt igazgatója. A tröszt nacsalnyikját — a megrögzött 
„vonalast", aki Marejevéknek mindig attól papol az értekezleteken, hogy igenis min-
denkit rđ  kell kényszeríteni a pártvonalra, s eközben nem kell válogatni az eszköz đk-
ben sem — egy napon letartóztatják: „ellenforradalmi szervezet tagja" ... A vatlatás 
során a nacsalnyik Marejevet is bemártja: ő  volt az, aki bevonta az „ellenforradalmi 
szervezetbe" ... Erre Marejevet is letartóztatják; a Butyi гКббб l Š.-ral együtt viszik a 
lágerba. 

MARK'S, szovjet zsidó író. Az 1952-es nagy pogrom áldozata lesz ő  is. (Vö. BERGEL-
SON, GORSTEIN és KVITKO.) 

MATVEJEV, a norilszki bányák volt igazgatója. A háborúra készülve, Sztálin Moszkvá-
ba rendeli s kiadja az ultimátumot: 1939-ig Vagy lesz Norilazkban ón és réz is a már 
feltárt egyéb ércek mellett, vagy pedig — repül Matvejev feje... A feladat emberfeletti 
volta miatt (vö. II/5. fej.) ez utóbbira kerül sor: Matvejevet és négy helyettesét 1939-ben 
Kolimában kivégzik. 

MENYSIKOV. Tengerészkapitány, Novaja Zemlja katonai parancsnoka a második vi-
lágháború elején. Egy német hadihajó váratlan támadása és sikeresen végrehajtott 
akciója a kikötőben állomásozó angol és amerikai teherhajók ellen Menysikovot egy-
szeriben „német ügynőkké" teszi a hadvezetés eremében — s irány Norilszk... Az 
ellenségnek csak „árulás" révén lehet hadi sikere! 

MIHALCSUK, Olga. Ogyesszai ápolónő , a férjét polgári bűnözés alapos vádjával tar-
tóztatják le, đt viszont — az alaptalan „bünréцesség" miatt... Ot évet kap, ám meg-
fellebbezi az ítéletet s az ogyessazi bi гбsбg — ilyesmi is megtörtént —ártatlannak 
nyilvánítja. Mire azonban az ett ől szóló „bumaska" Ogyesszábбl Norilszkba érkezik, 
letelik Olga öt éve ... Szabad polgárként a norilszki fogolykórház alkalmazottja ma-
rad 

MICHOELS, neves zsidó sínész. Az 1952-es pogrom idején a minanki börtönben 
agyonverik; az újságok pedig kishírben közlik: szerencsétlenség áldozata lett, elgázolta 
egy teherautó .. . 

MIKULENKO, ukrajnai tanító. A németek bewnulása után ő  is az iskolában marad, s 
ezért — tíz évet kap... 

MOROZOV, Jefim. Volt cirkuszigazgató. Az emlékiratból nem t űnik ki, milyen konkrét 
„ideológiai vétséggel" keњ l táborba. Š. 1937-ben, a Butyirka egyik „ pihe Пđállomásán" 
ismerkedik meg vele. 1939-ben ismét találkoznak Norilszkban, majd együtt dolgoznak 
a Nadezsda szénbányában is. A késđbbiek során az emlékirat többé nem említi. 
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NANASVILI. A Komszomol-fđtitКбг  KOSZHARJOV (vö.!) felesége. Gríz nemzetiség ű , 
a szovjet külügyminisztérium egyik jogi — a nemzetközi szerz đdéseket, diplomáciai 
jegyzékeket stb. előkészítő  — osztályának a vezetője. Férje letartóztatása után đt is 
elbocsátják állásából, bevádolják, letartóztatják és lágerba viszik. Š. Norilszkban is-
merkedik meg vele s rendkívül fontos, a világközvélemény el őtt ma is ismeretes kulisz-
szatitkokat tud meg tő le a Molotov vezette sztálini külpolitikáról (pl. a Hltlerrel való 
politikai és gazdasági kapcsolatokról, a spanyolországi nemzetközi brigádok vissza-
rendeléséгб l, a famózus paktum máig közöletlen „pótprotokollumairбl", Lengyelország 
feldarabolásáról stb.) Š. körvetett értesülése szerint Nanasvili nem élte túl a lágert. 
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OLENCZIK dr. Szovjetunióbал  született, lengyel nemzetiség ű  orvos, az NKVD-ben 
teljesített szakszolgálatot. Amikor 1939-ben, Kelet- és Dél-Lengyelország szovjet meg-
szállása után a Lublin környéki erd đben több ezer lengyel tisztet kivégeznek, Olenczik 
kéri az NKVD-bő l való felmentését. „Defetista és szabotđг" minősítéssel letartбztatják. 
Norilszkba kerül, ahol „fegyveres felkelés el őkészítésének" vádjával ismét bíróság 
elé állítják s 1942-ben kivégzik. 

OLENIKOV. Trockij egyik titkára. Lev Davidovics Törбkországba való szám űzetése 
után Moцkvában marad, hogy — Sztálin jóváhagyásával — rendezze a szám űzött 
archívumát. Mire elkéanül a munkával, megjelenik az NKVD s követeli a becsomagolt 
iratkötegek felnyitását. Olenikov ezt megtagadja, s ezért letartóztatják. További sorsáról 
š. -nek nincs tudomása. 
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PAVLOV, leningrádi szakmunkás. 1937-ben tzenöt évre ítélik, mert tulajdon felesége 
és annak szeretője hamis váddal beköpi: „szidta a szovjetrendszert és Sztálint"... 
A szerető  — az új férj — beköltözik a „leleplezett ellenforradalmár" viszonylag tágas 
lakásába, Pavlov pedig Szibériába kerül s a hatalom erkölcsi martalékává lesz: az 
NKVD és MGB spiclijévé vedlik. Ellenszolgáltatásként brigádparancsnok, ellenár, ápoló 
stb. lei. Š. már hirhedt „ tábori farkasként" smeri meg. 

PECSATNYIKOV. Leningrádi munkás. A polgárháború iáején megismerkedik Trockijjal, 
s ezért annak gyáműzetése után őt is számüzic ... 1935-ben le is tartóztatják és tízévi 
büntetéssel Nonlgykba kerül. A német—szovjet háború kezdetekor „alaptalan hirek 
terjesztéséért" halálra ítélik. 

PLOTNIKOV. Dnyepropetrovszk volt párttitkára, „trockista szervezet tagjaként" tizenöt 
évet kap. 

POSZTISEV, Pavel Petrovics. Az elsó, 1905-ös szovjet tagja, majd Okt бber aktiv 
harcosa Szibériában. 1923 és 1930 között Ukrajnában végez pártmunkát. 1930-tól 
1938-ig különbözđ  országos szintű  páttisztségeket tök be: az SZK(b)P gyervezđ  bi-
zottságának tagja, a KB titkára és agitprop-osztályának vezet ője, a Politbü гб  póttagja 
stb. Š. még Moszkvában, aKomintern-körökben hall róla elsó ízben, mint az ukrán 
KB népszerű  fđtitКбгбгб l, aki rugalmas módszereivel sikeresen vezeti a kollektivizáci бt, 
miközben enyhiti a terrorisztikus egyközбkkel kiváltott népi elégedetlenséget... Tra-
gikus végéről egy szemtanú, a kijevi Kommгќ7yiszt egykori szerkesztőjének elbeszé-
lése alapján számol be az emlékirat: Posztisevet az oktalan — nyilván a „túl nagy" 
népszerűsége miatt, illetve a rivalitástбl betegesen tartó Sztalin személyes „beinté-
sére" sorra került — letartóztatás után a kijevi börtönben animális kínzásnak vetik 
alá; miután ennek ellenére sem hajlandó „bevallani" semmiféle „nép- és pártellenes" 
vétséget, egyszer űén agyonverik. Eközben Posztisev torka szakadtából szidja hóhérait 
Is  saját ártatlanságára esküzik, amelyr ő l „Sztálin elvtársnak is tudnia kell", s hitet 
tesz a јбvđ  mellett, amely majd elitéli e törvénytelenségeket és „tödeszti a szám-
lákat" .. . 
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DR. RAJVICSER Leningrádi orvos. Š. a norilszki I. számú láge гosztđly kórházának 
sebészeként ismeri meg; tđ le értesül majd ONDRAČEK (vö.!) szörnyű  haláláról. 

ROSENBLUM dr., a leningrádi Katonai Akadémia volt orvosa. Az emlékirat nem infor-
mál, miért került Norilszkba. 

ROW INSKI ezredes, a moszkvai vasúthálózat đrségének egykori parancsnoka. A Kom-
szomol, majd az SZK(b)P tagja, Október гésztvevöje. A polgárhábonú után a hadse-
regben marad, majd áthelyezik az MGB kötelékébe tartozó, az állami- és pártvezet ők 
utazásait biztosító vasúti őrség élére. A közhivatalok zsidó funkcionáriusoktól való 
„megtisztítását" célzó rendelkezés értelmében — az 1952-es nagy pogrom elSesté јбn 
— indoklás nélkül elbocsátják állásából s családjával együtt szó szerint az utcára 
vetik. Tajsetbe kend s további sorsáról az emlékirat nem tudósít. 

ROZSANKOVSZKI, Lev. Nyugat-Ukrajna volt pártfunkcionáriusa. Áldozatból lei (se-
géd)végrehajtб: a lбgeгban đ  is tábori spiclivé vedlik. (1943-ban pl. LARIONOWAL 
együtt hamis „tanúvallomást" tej Š. ellen.) 

RUSZLANOVA. Neves színésznđ  és népdalénekes. Férjét, a tábornokot — akis Német-
országba bevonuló szovjet csapatok tisztjeként kiürit egy gazdag lakást s a berende-
zést és műkincseket Moszkvába szállittaija — hazaárulásért huцonöt évre itélik. Ot 
pedig — mert a hazaáruló felesége! — „csupán" tízre ... Ruszlanova azonban felleb-
bez a Legfelsőbb Bíróságnál — s erre ő  is huцonöt évet kap! Tajsetben egy ideg 
tábori varrónőként dolgozik, majd áthelyezik a nđ! lágerba — đserdđt irtani... Sztálin 
halála után rehabilitálják s folytatja m űvészi pályafutását. Š. szerint: nagy sikerrel. 
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	 Nyikifor, egy földművelđ  baptista szekta vezetője. 1907-ben a cári hatalom 
a közép-oroszországi Kurszk közeléb ő l a szibériai Acsinszk városka környékére szám-
űzi, mintegy negyven tagú szektájával. Az 1929-30. évi kollektivizáci бig békében 
élnek; valósággal átvonulnak fölöttük, érintetlenül hagyva őket, a töгténе lem viharai: az 
első  világháború, a bolsevikok, majd Kolcsakék, illetve a menysevikek, a csehek s is-
mét a bolsevikok uralma. A kollektivizáció kezdetén azonban megjelennek a „vallási 
ópium" ellen bevetett agitátorok, mire az immár 200 tagra növekedett parasztközösség 
behúzódik az đserdđbe. Ott  új települést alapítanak s újabb húsz éven  61—  1951-ig — a 
világtól elvágva, de békében élnek. Ekkor egy katonai sí-egység leplezi le őket: az 
öreg Nyikifortб l titkos rádióleadót (!) követelnek s olyan furcsa szóval illetik, amit a 
szekta tagjai közül senki sem ért: kémkedés... A mintegy 300 főnyi írástudatlan 
„kémcsoportot" ekkor visцatoloncolјбk Acsinszkba és bebörtönzik. A képtelen vád: 
„ösцeköttetésben álltak az amerikai kémhákzattal és a szovjetrendszer megdönté-
sére készülődtek"! Mármint ők, az írástudatlanok, akik három keresztel „írják alá" 
a vádiratot ... Amelynek értelmében — a hetvenen fölüli Nyikiforral az élükön — kivétel 
nélkül huszonöt évet kapnak... 

DR. NYIKISIN, a leningrádi Katonai Akadémia volt orvosa. Az emlékirat nem tudósít 
Norilszkba hurcolásának ürügyérő l, sem körülményei гб l. 

NYEMIROVSZKIJ, ogyesszai zsidó mémđk. Élelmigyeгcsomagokat kap amerikai zsidó 
szervezetektő l, s ezért „a külföldi burzsoáziával való kontaktáfás" vádjával a Szolov-
jetszk-szigetcsoport Muszkulm szigeti lágerébe kerül... 

SAB. Német nemzetiség ű  szovjet állampolgár, szakmunkás. Otven éven át megszakí-
tás nélkül dolgozik ugyanazon moszkvai fegyverkereskedlsberi. 1936 végén — hatvan đt 
'éves korában! — „Gestapo-ügynökként" letartóztatják. Š. lubjankai cellájában öt napig 
éhségsztrájkot folytat, majd elhurcolják. Az emlékirat цerzője Norilszkban bizonyos 
Nehamkintбl értesül róla: az öreg Sabot az éhségsztrájkja miatt eszméletlenre verték 
és,a fogolykórházban kiszenvedett. 

SAVCSENKO. A cári hadsereg kivételesen életben maradt egykon tisztje. 1927-t ől több 
izben is börtönre és lágerra ítélik. 1927-ben letöltötte utolsó, ötéves hintetését, đrn 
hazafelé tartva, Ukrajnába, leráncigálják a vonatról és Kotlaszban újabb tin évre ítélik. 
Š, a Szolovjetszk-szigetekrő l Norilszkba tartó „Bugyonnij" teherhajón ismeri meg: 
nyíltan a sztálini rendszer ellenségének deklarálja magát... 

SIPOV. A szovjet katonai hírszerz ő  szolgálat egykori tábornoka. A harmincas évek 
derekán tomboló „csisztkák" áldozataként Norilszkba kerül. Átéli a lágert s 1969-ben, 
zágrábi otthonában felkeresi az emlékirat цerzđjét. 
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SCHOLLER, Gustav. Rosztovi német agrá ггnéгnđk. 1917-tál párttag, részt vesz a for-
radalomban, majd a Rosztov-körzeti közigazgatás mez őgazdasági szakosztályát vezeti. 
1937-ben „ kártevđ  tevékenység" vádjával letartóztatják. Tizenöt évet rónak rá, felesé-
gét és két gyermekét pedig Rosztov ббl Kazahsztánba száműzik. Norilszkban a német-
orosz háború kitörésekor ismét bevádolják: „dicsérte Hitlert és a Wehrmachtot" .. . 46 
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Š. a fogolykórházban találkozik vele utoljára : mivel nem hajlandó „bevallani" az újabb 
képtelenségeket, Schöllert félholtra verik... 

SCHTRECKER, Viktor. Volga menti német b đnyamémök. „Kártevđ  tevékenység" miatt 
húsz évet kap. Norilszkba az egyik bányarészleg fđmérnđkeként kitűnik szakmunkájá-

val és — ritkaságszámba  mini  esetként — négy évet elengednek büntetéséb ő l. „Veszé-

lyes elemként" késđbb mégis aSándor-közparti börtönbe kerül, Š.-szel együtt. Annyira 
meggyű löltették vele a sztálini rendszert, hogy nem hajlandó bekapcsolódni a „kombet" 
— a nincsteleneket pénzsegéllyel támogató fogoly-komité — munkájába sem; inkább 
egyénileg juttat a takarékpénzéb đ l két fogolytársának is, de semminemű  komitéril nem 
akar hallani .. A Sándor-központból visszaviszik Norilszkba s ismét mémökként foglal-
koztatják . Egy alkalommal ráomlik a tárnafolyosó és halálra roncsolja. 

SCHUSTERMANN. Félig írástudatlan szovjet ifjúmunkás.Tizenkilenc čves fejjel állítólag 
azt találja mondani, hogy a Szovjetunióban mindaddig nem lesz jobb, amíg Sztálin él .. . 
Emiatt nyomban letartóztatják és „terrorizmus" vádjával tizenöt évet mémek rá .. . 
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SZIMAKOV, vlagyivosztoki repülőtiszt. 1936-ban negyven tiszttársával együtt tartóztat-
ják Ie: „A Távol-Kelet Szovjetuniótól való elszakítását tervezték" ... Hat sorstársához 
hasonlóan mindent „bevall" s így fejenként húsz évet kapnak; a „vallomást" meg-
tagadók pedig huszonötöt-huszonötöt... Dugyinkában néhányadmagával szökést ter-
vez a kikötőben állomásozó repülőgépeken; a tábori spiclik beköpik és Szimakovot 
meg társait halálra ítélik . đ  éhségsztrájkba kezd : a fogolykirházban négy hónapon 
át csak erőszakkal tudják táplálni ... Végül félholtra gyengül — s ekkor kivégzik. Az 
NKVD karmaiból senki sem kerülhet ki morális gy őztesként ... 

SZMIRNOV . 1936-ban „ellenforradalmári beszélgetés " miatt tartóztatják  le.  Tulajdon 
bátyja tanúskodik ellene, aki a szembesítéskor kijelenti: nem tehet másképp, „hiszen 
az NKVD igazságot vár tile" ... A büntetés: nyolc év fogolytábor. 

SZOROKIN, a Vörös Hadsereg irnagya. Tíz évet kap, mert valaki el őtt „dicsérte 
Trockijt"... (Talán a Vörös Hadsereg zseniátis megalapozóját / megszervez őjét...) 

SZRBA , Olga. Kisnyevi (Besszarábia ) orvostanhallgató . 1940-ben egy egyetemista 
„ellenforradalmi csoport" tagjaként tíz évet kap. Dugyinkában ápolón đ  a tábori ambu-
lancián, majd áthelyezik a rakodónők brigádjába: lisztet, cementet és más árut raknak 
ki a hajókból ... Később Norilszkba irányítják , ahol „ellenfoпadalmi " agltáciбért" újabb 
tíz évet rónak rá. 

SZTROGONOV mémök. Religiózus szektához való tartozás vádjával érkezik Norilszk-
ba. Tíz évet kap. A börtönben töltött bizonyos idi után bevetik a termelésbe: a BEZ 
köztiszteletnek örvend б  főmérnöke lesz ... „Levesért és kásáért" — teszi hozzá š., 
ellenben a BEZ névleges civil főnöke, „a Párt szeme" ezalatt magas fizetést hoz... 

DR, SZUHORUKOV, Nyikolaj Ivanovics. Egy moszkvai sportklub orvosaként 1936-ban 
Svédországba utazik az egyesület futballcsapatával. Visszatértük után arril beszélget-
nek, hogy azért külföldön sincs akkora nyomor, mint itthon állitják ... Ezért az „eretnek" 
konstatációért Szuho гukovot s a futballcsapat valamennyi tagját letartóztatják s fejen-
ként tízévi fogolytáborra ítélik. 
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VISNYAKOV. A moszkvai Ipari Akadémia egykori igazgatója. Š. a Lubjankában ismeri 
meg, hatvan körüli , tragikus „ igazhivđként ": nem hiszi, hogy Š: t oktalanul tartóztatták 
le, hiszen „az NKVD nem fog  le  ártatlan embereket"; ő  is csak tévedésből, félreértés 
következtében van itt ; nem fogadja el Š: től a cigarettát és a szappandarabkát, s đt 
leszidja, hogy népellenségként egyáltalán gondolni is mer ilyesmire... Amikor aztán 
egy éjjel kiráncigálják a cellából s reggelre összeverve hozzák vissza , jajgatva kér tintát 
és papirost: „jmom kell Sztálin elvtársnak, hadd tudja meg, mi történik itt" , , , Ti. đt, 
az igazi forradalmárt is elmondják banditának, kártev őnek, népellenségnek, trockistá-
nak, akárcsak cellatársait, ezeket a tényleges ellenforradalmárokat és bünöz đket... 
Mindenki más lehet megrögzött népellenség, s mindenki mással szemben jogosan jár 
el az NKVD, csak engem, az Igazat ítél meg tövesen... 

VOROBJEV , Moszkvai mémök , kommunista . Egy gyár delegációval Angliába küldik 
gépeket vásárolni, visszatérte után pedig letartóztatják: „szándékosan vásarolt nem 
megfelelő  gépeket s így akarta gátolni a szocializmus építését " .... Š. a Butyirkđban 
ismerkedik meg vele és megtöretésének jellegzetes módjával: egy éjszakai vallatás 
során Vorobjewel szembesítik feleségét, kilencéves kislányát és tizenkét éves kisfiát, 
akik sírva kérlelik, írja alá, amit kell, akkor majd hazaengedik, egyébként viszont őket 
is bezárják.. A vizsgálóbíró is meger ősíti: három nap múlva csakugyan otthon lehet-
nek... Vorobjev aláír — és tíz évet kap. A feleségét és a gyerekeket szám űzik. 
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WEBER, Szasa. A Volga menti németek Autonóm Szovjetköztársaságának egykori 
műve!đdésügyi minisztere. Š. megrögzött sztálhistaként ismeri meg: fanatikusan védel-
mezi a Fđtitkđr rendszerét és az NKVD módszereit , holott (vagy : mert!) a vallatása 
kezdetén kiverik csaknem az összes fogát". Mindezek átmeneti dolgok, s ezt meg kell 
érteni az igazi kommunistának!" — Norilszkban a téglagyár tisztvisel đje s megismerke-
dik egy Volga menti Iaboránsnđvel, Idával, akinek a férjét mint „népellenséget" likvidál-
ták, đ  pedig ezért tízévi fogolytábort kapott. Webemek 1947-ben lejár a büntetése, de 
szabad polgárként a munkahelyén marad , hogy kivárja Ida öt év múlva esedékes 
szabadulását. 1952-ben ez be is következik, ám id őközben —még 1949-ben — Webert 
ismét letartóztatják és újabb tíz évre ítélik. Most tehát Ida var az đ  szabadulásara 
Szasa Weber azonban 1953-ban a „Mednaja gora" nev ű  lágerosztályon meghal. 
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DR. ZALKIN. Tizenöt évre ítélik „kárteve tevékenység" miatt. Norilszkban az egész-
ségügyi felügyelet és élelmiszerraktár segít đkés, emberséges főnöke. 

ZBOROVSZKIJ. Egykori vezető  beosztású szovjetfunkcionárius. A harkovi börtönb ő l 
került Dugyinkába, tízévi büntetéssel. 

ZEMSZKIJ mémök. A Moszkvától mintegy hetven kilométernyire fekv đ  Tverbő l (Kali-
nyinbđl) érkezik Norilszkba: a német-orosz háboni kitörésekor egyikbarátjának elisme-
rő  megjegyzést tesz a német haditechnikáról ... „Kártev đ  tevékenység" miatt először 
tíz évet kap, majd Norilszkban halálra ítélik és kivégzik. 

ZIMIN. Valamilyen „politikai vétség " miatt tízévi fogolytáborra ítélik. 1946-ban szaba-
dul. 1948-ban a „régi b űnökért" újabb tíz évet kap — és korrumpálódik: Š. az egyik 
Tajset környéki „speclágetban" komisz felügyel őként ismeri meg. 
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ZSAMOIDA , a kijevi Kommunyiszt vo lt  külpoftikai szerkesztője . Aldozatként, a Muk-
szulm szigeti fogolytábor lakójaként is meggy đzödéses sztálinista marad: fanatikus 
héwei bizonygatja , hogy Sztálin géniusz ; hogy a szovjet pártvonallal és államigazga-
tással minden rendben; hogy a politikai fogolynak akkor is h űségesnek kell maradnia 
az SZK(b)P-hez, ha ártatlanul ítélték el stb. A saját nézeteivel szembeszegül őket 
pedig egyszerűen beköpi a tábori NKVD-nek. Mellesleg: ő  dicsekszik el Š.-nek 
Édouard Herriot kijevi „átejtésével", s így válik majd Danilo Ki Géporoszlánok c. 
elbeszélése egyik fđszereplőjének prototipusasáva... 

ZSELEZNIJ. Ukrajna volt Komszol-titkára. Š.  it  is a mukszulmi fogolytáborban ismeri 
meg — hallgatag, félrehúzódó, megtört áldozatként. 

ZSEMCSUZSINA. Molotov felesége, vegyipari miniszter. A férj antiszemita „éberségé-
nek" családi áldozata : miközben saját miniszt&iumát a vonallal összhangban idejeko-
rán „megtisztítja " a zsidó alkalmazottaktil, Vjacseszlav Mihajlovics elválik Zsemcsu-
zsinától, a kétgyermekes anyitól... Ezt követ ően pedig nemcsak hogy leváltja minden 
tisztségérđ l , hanem — a Fđtitkár elismerését fokozódó — még le is csukatja. Š. nem 
tudósít további sorsáról. 

2. Külföldiek 
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	Antun, szlovén kommunista. 1920-ban szöknie kell Jugoszlávi đbil: a SZU-ba 
megy s 1937-ben Harkovban éri a letartóztatás „ellenforradalmi agitáció " ... Š. a szo-
lovjetszki Kremlben ismeri meg, a másik jugoszláv kommunistával , Stanko DRAGIĆ-
TYAL (vö.!) együtt. Antun ekkor már ötven körül v an . Norilszkban ismét találkoznak. 
Nem élte túl a GULAG-ot. 

ARNO, Arnold . Berlini kommunista , Hitlerék elő l a Szovjetunióba szökik s a moszkvai 
Deutsche Zentral-Zeitung munkatársa les. 1938-ban letartóztatják s tízévi fogolytábor-
ra ítélik. A büntetés letöltése után Bolsaja Murta körzetébe szám űzik, onnan pedig 
1951-ben Uszty-Kembe. Atéli a GULAG-ot s visszatér Kelet-Berlinbe. 

b 

BERGER, Jozef. A palesztin KP egyik alapitó tagja, a lengyel és német munkás-
mozgalom kiemelkedő  egyénisége. A húszas évek közepén a Komintern magas beosz-
tású tisztségviselője Bécsben, majd a Komintern VB funkcionáriusa Moszkvában: éve-
ken át a közel-keleti titkárság vezet ője. 1935-ben „trockizmus" vádjával letartóztatják 
s öt évre ítélik. E büntetését azonban többsör felújítják... 1951-ben Kazacsinszk 
faluba sámlizik, 1956-ban pedig rehabilitálják. Családjával rövid ideig egy Moszkva 
melletti faluban él, majd kőrésére lehetđvé teszik, hogy Lengyelországba költözzön. 
Varsába egyetemi tanárként dolgozik . Végül Tel Avivban telepszik le , ott is az egyete-
men tanít s készíti emlékiratait. S. legbens őségesebb tábori barátja (Georg BILECKI-
VEL és Rudolf ONDRA(EKKEL — vö.). 

BILECKI, dr. Georg. 1934-ben tartóztatják le Moszkvában. 1939 októberében kellett 
volna szabadulnia , de közvetlenül ezt megelđzően đt is besoroJik Š. „antiszovjet agitá- 
ciót folytató csoportjába", s újabb öt évet nirek rá. Ezután S. nem hall többé fel ő le. 

BRODIS, észt tábornok. LEIDONER hadügyminiszte ггel (vö.) ellentétben, s az észt 
Szociáldemokrata Párttal egyetértésben nem helyesli Sztálin törekvését , hogy Észt-
országban haditámaszpontot létesítsen ... A kis balti köztársaság részleges, majd 
teljes bekebelezését követően — amikor a burzsoázia, a gazdag parasztság és értel-
miség után a katonaság körében is megkezd đdika deportálás — Brödist szintén becsal-
ják a Tallin környéki „hadgyakorlat" csapdájába, néhány száz tiszttársával együtt... 
Krasnojarsk, Dugyinka, majd Norilszk következik — és a famózus 58. paragrafus: 
„hazaárulás, kapcsolat fenntartása az ellenséggel , terrorizmus , ellenforradalmi agitá-
ció"... 1942. szeptember 21-én kivégzik. 
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CHAN. Kínai fogoly, Š. a Dugyinka-Norlszk vasútvonalat karbantartó brigád önz ő , 
foglyokat csaló fđszakácsaként említi. 

d 

DRAGIĆ , Stanko. Bosnyák forradalmár, a húszas évek elején Zágrábban egy c!p бgyár 
munkavezetđjeként illegális ifjúkommunista szervezetet irányit. 1927-ben szöknie kell 
az országból: Moszkvábал  a Nyugati Népek Egyetemén, azaz, a nyugati országokból 
érkezd pártkáderek továbbképzését szolgáló f đ!skolán tanul — s eközben ér a letartóz-
tatás ... Háromévi börtönbüntetésének letöltése után —épp a szabadulás napján! 
— közlik vele, hogy újabb három évet róttak г6... A heves temperamentumú foiyadaF 
már gyakran tiltakozik a szömy ű  jogtalasságok ellen, s ezért újabb és újabb bünte-
téssel sújtják. Š. mérsékeltebb taktikára int ő  tanácsát elkeseredetten utasítja vissza: 
„Jobb tiszteségesen meghalnom, mint kutyául élnem!" Amikor 1938 decemberében, 
a szolovjetszki Kremlben közlik vele, hogy ismét három évet kapott, keményen lehordja 
az ítéletet felolvasd NKVD-tisztet, s ezért tíznapi „karcerre" ítélik. Onnan szabadulva, 
az animális kínzások miatti elkeseredésében az emeletes börtön ablakából tele torok-
kal végrendelkezik : „ Elvtársak , ha valaki valaha is megéri a szabadulást , mondja el, 
hogy a Dragić  nevű  jugoszláv kommunista oktelanul esett áldozatul és ártatlanul kínoz-
ták!" Erre a börtönigazgató két őr segítségével bilincsbe veri s egyenesen a Szekimaja 
Gora-i kivégzđ  szigetre szállíttatja, ahol Stanko Dragi ćot agyonverik és a tengerbe 
dobják. 
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FOGTLANDER. Német vasmunkás, Hitlerék elöl 1933-ban đ  is a SZU-ba menekül s a 
harkovi „Barikade" fegyvergyárban kap munkát, számos honfitársával együtt. A lehe-
tetlen életteltételek miatt eldbb a gyári vezet őséghez đs a helyi pártszervekhez folya-
modnak, s miután elutasítják đket, Fogtlánder vezetésével egy küldöttség utazik Moszk-
vába. A Kominternben Walter Ulbricht fogadja és nyugtatja meg őket : majd minden 
rendeződik ... Visszaérve Harkovba, mára vasútállomáson letartóztatják a küldöttséget 
s „ellenforradalmi ténykedés és a szovjetrendszer aláásása" címén tíz-tíz évet rónak 
tagjaira... 

9 
GABER, Max. Besszагбbiai tisztviselđ . Bukovna és Besszarábia szovjet megszállása 
után letartóztatják és tízévi fogolytábo ггa ítélik. A büntetés letöltése után örökös szám-
űzetésre Maklakovóba deportálják. A fűrésztelepen dolgozik s házasodni készül, amikor 
hirtelen jött betegségben meghal. Sorstársai titokban a jenyiszejszki temet đbe viszik át 
holttestét és kis síremléket állítanak neki. 

GEWORZ, Heinz. Bécs náci megszállása után szüleivel Svájcba emigrál, majd Francia-
ország lerohanását követően beáll önkéntesnek a francia hadseregbe. H ősiességéért 
magas kitüntetésben részesül, a háború befejezésekor pedig az Ausztriába vezényelt 
francia egységekkel visszakerül hazájába . 1947-ben az ott állomásozó szovjet csapatok 
katonai гendöгsége elrabolja Gewürzöt s Mosó vбban mint „francia kémet" huszonöt 
évi fogolytábooa ítélik. 

GRONBERG, lett főhadnagy. A kis balti állam sztálini bekebelezése után számos 
honfitársával együtt kerül Norilszkba. 
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HERZBERG , Adela . Berlini kommunista . Hitler hatalomra jutása után Moszkvába szö-
kik. A német-0rosz háború kezdetekor Jenyiszejszkbe szám űzik. 1956-ban đt is reha-
bilitálják. A SZU-ban marad, Moszkvábал  telepszik le. 

HIRSCH, Werner. Német kommunista értelmiségi, Ernst Thálmann teoretikus jobb keze: 
đ  írja a legendás német pártvezér téziseit, beszámolóit, nyilakozatait ... Hitler hatalom-
ra jutása után Moszkvába küldik, ahol több honftársával együtt — vészjósló jelként! 
— a Komintern arisztokratikus Lux-szállójának hátsó udvarában lakik... A mellőzés 
oka: Hirsch is a német KP azon vezetđ i közé tartozott, akik komolyan vették a hitleriz-
mus elleni harcot ...1936 novemberében tartóztatják Ie; a szoloveetszk-szigetek fogoly-
táboraiban bátran szembeszáll a terrorizmussal : egy év alatt  —  Ѕ . cellatársaként —105 
napot fölt a „karcerban " ... Az emlékirat szerzđje az oreli börtön lakójaként hal! róla 
utoljára; úgy értesült, hogy Hirschet végül is agyonverték. 

HOLZ, Max. Ő  is a „túl következetes" antihitlerizmusuk miatt „félretett" német párt-
vezetđk közé tartozott; a GULAG egyik táborában agyonverik. 

ј  

JACKWERT Ferenc. (Š: nál tévesen. Jaquert). Magyar kommunista. A Munkás-
mozgalomtörténeG lexikon második kiadásábал  (Kossuth Könyvkiadó, Bp. 1976) az 
alábbiakat olvashatjuk tevékenységéről: „(Bp., 1896. jan. 20. —): vasesztergályos; 
kommunista. 1915 — vesz részt a munkás пnzg: bon, 1918 — a KMP tagja. A TK 
idején p01. megbízott. Az ellenforr. gyđzelme után elítélték, de megszökött és külföldre 
távozott. 1923-ban a SZU-ba emigrált, ahol munkásként dolgozott. 1938-ban koholt 
vádak alapján elítélték. 1952-ben tért haza és nyugdíjazásáig gyárigazgatóként m űkö-
dött". —Szerzőnk szerint a hamis „tanúvallomásokkal" Jackwertet 1943-ban szintén 
besorolják BERGER, BILECKI és Š. „ellenforradalmi szervezetébe", mivel azonban őt 
mára háború kitörése előtt mint rokkantat elszállították Norilszkból, így nem terjeszthet-
ték ki гб  a vádiratot, illetve a később egyébként is megsemmisített halálos ítéletet... 
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KAMP, Else. Bécsi ifjúkommunista. 1920-b ал  nđvéгével Moszkvába költözik s férjhez 
megy OLENIKOVHOZ (vö. az 1. fejezetben!), Trockij egyik titkárához. A férj letartózta-
tása után Ekét Közép-Azsiába szám űzik, 1937-ben pedig nđvé гével együtt letartóztat-
ják és „trockizmus" vádjával tíz-tíz évi fogolytábo стa ítélik őket. Száműzetése idején 
Else idősebbik lánya maláriában meghal, a fiatalabbat pedig az anya letartóztatása 
után kizárják az orvostudományi karról, s egy pamut-kombinátba utalják tisztvisel đnek. 

KOPPENSTEINER, Fritz. Bécsi schützbundista. Az Ausztriába visszatérni akaró — s 
ezért „ellenforradalmi tevékenység " vádjával bélyegzett — haroostársainak egyik cso-
portjával érkezik Norilszkba. Büntetése: tíz év. E гđs alkatú lévén, sajátos módon 
védekezik az éhezés ellen: kéthavonként vért ad — tíz tojás, egy-egy kiló cukor és 
aszalt gyümölcs, két kiló fđzelékféle és fél kiló vaj ellenében... Végül lebetegszik, 
kórházba, majd Krasznojarszkba kerül és Š. nyomát veszti. 

KORITSCHONER, Franz. Ausztriai banktiaztviseld és publicista, az osztrák KP egyik 
alapító tagja. A SZU-ba emigrál, ahol a régi párttagok els ő  hullámával esik áldozatul: 
1936-bam, Harkovban letartóztatják s háromévi börtönbüntetésre ítélik; ő  fellebbez 
Ukrajna Legfelsőbb Birбságánál — mire tíz évre kerekítik a büntetést. X940-ben az 
NKVD kiszolgáltatja a paktumtársi testvé гszervezemek, a Gestapónak, s az aztán lik-
vidálja Koritschonert. A veszélyes „ellenforradalmárt" tehát e logikus együttműködés 
végül is sikettel teszi ártalmatlanná! 

KŐROSI-MOLNAR (?), Sallai és Fürsf védőügyvédje. A Munkásтrozgalomtöгténeti 
lexikon nem említi. Š szerint' K đrösi a famózus per után, Horthy pribékjei elđ l szökik 
a Szovjetunióba — attól „Horthy rendó гügynđkeként" lesz a „csisztkđk" áldozata! Š. 
1939-ben egy norilszki „karcerben" ismerkedik meg vele, majd a Promplostatyká пak 
nevezett norilszki körzetben azonos brigád tagjaiként építik a hatalmas kohászati iize-
met. „Kđrösi fizikailag rendkívül er đs volt, a munka nem fárasztotta ki annyira, mint 
másokat. Mindig jókedvű  volt. Este a barakkban; a priccs szélén Puskint fordította 
magyarra. Sohasem hallottam keseregni, éhségre panaszkodni. Mindig der űs volt s 
arról álmodozott , hogy egy napon majd visszatérhet az ő  Budapestjére és ismét 
ügyvédi irodát nyithat" —írja róla š., akinek Kđrösi az egyik legjobb tábori barátja 
lesz. Utoljára 1942-ben, a norlszki fogolytáborok központi kórházának fert đzбosztálубл  
találkoznak: „Noha kétszer is elsétáltam az ágya mellett, nem ismertem fel. (...) Mi 
maradt az atlétatermet ű  emberbál! A feje gyermekire zsugorodott . Az ágya mellett 
álltam, míg ki nem nyitotta szemét. Szája szélén halvány mosolyszer бség jelent meg. 
Felismert és a nevem kimondásával küszködött. Közelebb léptem hozzá, hogy meg-
értsem, de semmit se hallottam, csak az ajakmozgást láttam. Fellélegeztem, amikor 
a nđvéг  távozásra intett . Kezet nyújtottam neki, de az đ  kezei a takaró alatt mozdulat-
lanok maradtak. Alig észrevehet đen bólintott'. Amint Š, később megtudta, Kđrösi 
csakhamar kiszenvedett. 

KRICZEWSKI. Norilszk ellátási osztályának lengyel nemzetiség ű  főnöke. 1942-ben, a 
nagy éhezések idején az NKVD tábori ügynökei — a katasztrofális élelemhiány „ideold-
giai ellensúlyozásaként " — híresztelni kezdik róla : egy ellenforradalmi szervezet vezető-
jeként szándékosan engedi romlásnak az élelmiaze гtaralékokat, a foglyok és a norilszki 
szabad polgárok ellátását megakadályozandó ... Kriczewski és két helyettese mindent 
„bevall" s halálra ítélik đket. A kivégzést azonban elhalasztják s egy évi börtön után 
— miközben Norilszkba élelmiszerszállítmánydc érkeznek a szövetségesekt đ l s nincs 
többé szükség bűnbakokra — ismét visszakeriilnek régi munkahelyikre... 

KRYLIK, Jozef. A lengyel KP nyugat-ukrajnai tikára. 1930-ban szöknie kell Lengyel-
országból : Harkovba , majd Kijevbe kerül s innen irányítja az illegal itбsba kényszertik 
lengyel KP nyugat-ukrajnai szervezetét. Amikor 1934-ben Skrypnik, Ukrajna szovjet-
uniói részének párttikéra az állítólagos „nacionalista elhajlás" miatt öngyilkosságba 
menekül s megkezdődnek a tömeges, fđ leg a lengyel nemzetiség űeket sújtó letartdz-
tatások , Krylik is börtönbe kerül . Szélhűdés ér s fél teste paralizálódik. Š. 1939 tava-
szán, a szolovjetszki Kreml celláiban ismerkedik meg vele: paralizáltsága ellenére is 
bátran szembeszáll a börtönigazgatósággal . Amikor egy alkalommal a kukacos kenyér 
miatt tiltakozik, elvonszolják a cellából és Š. a nyomát veszti. 
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LAITALA. Amerikai szakértő  a petrozavodszki nagy fémművekben. Az orosz—finn határ 
közelében vadászás közben letartóztatják és kémkedés vádjával ötévi fogolytódon 
ítélik. Az egyik szovjetszki lágerb ő l két év múltán szökni próbál: eléri a finn területet, de 
a szovjet határőrök kutyája visszavonszolja ... Kiverik elsó fogait s a hírhedt Kremlbe 
szállítják , ahol az elítéltek „pedagógiai " megfélemlítésére nyilvánosan halálra ítélik. 
A táborban elterjesztik kivégzésének (ál)hí гét, voltaképpen pedig újabb tízévi börtönt 
kap. 

LANTOS. Magyar pártvezetđ . A Munkásmozgalomtörténeti lexikon nem említi. Š. az 
elsó külföldi sorstársként szól róla: 1936 decemberében az NKVD legnagyobb moszk-
vai börtönében, a Butyi гkában ismerkednek meg. Lantos elbeszélésére hivatkozva az 
emlékirat szerzđje az alábbi — nyilván ellenđгzésre szoruló — történetet mondja el vele 
kapcsolatban : „A betiltott magyar KP tókára volt . Két évig illegálisan élt Budapesten 
s irányította a magyar kommunista mozgalmat. A vezetđségben oppozíciós csoport 
létesült, amely nem egyezett Lantos ténykedésével. Ahelyett, hogy az emberek közt 
dolgoztak és szervezkedtek volna, az illegális találkozóhelyeken napokat és éjszakákat 
vitatkoztak át, Marxot és Lenint idézgetve ... Mivel sehogy sem tudtak megegyezésre 
jutni, a legfőbb instanciához, a Komintem Végrehajtó Bizottságához fordultak segítség-
ért. A Komintem magyar képviselđje Kun Béla volt (...) frakciósnak nyilvánítja Lantost 
és elrendeli, hogy jöjjön Moszkvába. Lantos szófogadóan Moszkvába utazik. Egyenest 
a börtönbe ! Botozzák , karcerba" vetik, szidják , győzögetik . Végül aláírja, hogy a 
Horthy-rezsim megbízášбb бl lopakodott be a Kommunista Pártba, s ott kémkedett, kár-
tevđ  munkát szervezett és tiszteséges kommunistákat juttatott Horthy rend đгségének 
a kezére". Š. szerint Lantos mindezt merd hazugságnak tartotta, mondván, a frakció 
élt ilyen eszközökkel, de nem ő  —, ám mégis azt bizonygatta azerzđnknek, hogy az 
igazi kommunistáknak fel kell áldozniuk magukat, ha ezt a Párt elvárja t őlak... Š. egyik 
tiltakozó akciója után Lantos neki is felrója: miért okoz nehézségeket a börtönigazgatd-
ságnak? Hiszen „a kommunista Oroszországb ал  az embernek a börtönben is kom-
munistaként kell viselkednie"... Az emlékirat nem tudósít Lantos további sorsáról. 

LEIDONER tábornok, Észtország volt hadügyminisztere. Nem ellenezte a szovjet ta-
maszpontok létrehozását, mert nem gondolt a végs đ  következményekre. Mégis 
BRODIS tábornokkal (vö.!) együtt kerül Norilszkba ... A német—szovjet háború kitörése 
elđtt kivégzik. 

LIDAKS . Lett százados , BRODISÉK sorstársa. A sztalini rezsim által feszámolt balti 
kisállamok tisztjei számára létesített speciális táborból, a Nodlszktól mintegy negyven 
kilométemyire Ievđ  Pjaszino tб  környékérő l kerül Norilszkba. 

LUJK, észt százados. Sorsa azonos a balti államok tisztjeinek sorsával ... 

m 
MAGYAROS (?). Š. szerint erdélyi (kübeti?) magyar. 1939-ben hívják a román hadse-
regbe s egy beszar biai helyđrségbe utalják. Miután a Hitler—sztálin paktum követ-
keztében ez a vidék szovjet kézre kerül, Magyaros és öt társa — szovjet engedéllyel —
elindul a magyar határ felé, de Vo гohtában , öt kilómáterre a határtól az NKVD letar-
tóztatja đket. A büntetés: ötévi fogolytábor — a szovjet határ átlépése (!) miatt... 
Bizonyos idő  letöltése után Magyaros szökni próbál Nodlszkb бl. A kövekezmény. 
újabb három  6v ...  Š. — aki tolmácsa volt a tárgyalásán — 1942 januárjában a háboni 
hamari befejezésével próbálja vigasztalni a fizikailag és pszichikailag egyaránt megtört 
Magyarost : nemsokára visszamehet majd Erdélybe ... A sors (és a történelem ) iróni-
ájával telített válasz: „Nem magamért sírok én, hanem az anyámért. Az oroszok 
bevonultak Kübetbe is, kizavarják ebben a mrd hidegben és elhu гoolják őt is, mint 
engemet.. ." 48 



49 

DR. MARDNA . Észt orvos . Hazája bekebelezése után tíz évet kap. Norilszkban a köz-
ponti kórház belgyógyászati osztályának emberséges, segít đkész vezetője. 

MELBARDOS , lett katonatiszt . A norilszki láger teherpályaudvarán váltókezel ői beosz- 
tást kap, s úgy küzd állandó éhsége ellen, hogy a „szerelmespároknak" — némi 
eledelért — át-átengedi jól f űtött fülkéjét ... Ő  az, akinek melegedés közben Š. órákat 
mesél a bécsi , párizsi és magyar konyha specialitásairól ... 

	 MISKA• Kárpát-ukrajnai mészáros kommunista. Egyaránt jól beszéli a kár- 
pátukrán, magyar, román és jiddis nyelvet. A .-nak elmondott élettörténete — dokumen-
táris nyersanyagként , lényeges tгanszponálással — majdan bekerül Danilo Kiš egyik 
elbeszélésébe: a munkácsi pártszervezetbe besúgó lopakodik be s folyamatosan tá јб-
koztatja a rendбrséget; a párttitkár elrendeli, hogy Miska likvidálja — eNégre mészáras! 
— a gyanúba fogott új párttagot , a lengyel zsidбlányt , aki a „honi " rendönség elöl, 
a párttevékenysége miatt kényszerült átszökni az akkor még Csehszlovákiához tartozó 
Munkácsra; Miska kelepcébe csalja a szerвnгsétlen elvtársnőjét, megfojtja és a folyóba 
veti, ám „szakszer űtlenül " végzi el a pámitká' б l kapott feladatát : a lбny nem fulladt 
meg, kiúszik a jeges vizbбl; Miska a parton bevárja s megígéri neki, nem veszi el 
életét, ha bevallja, hogy a Párt ellen dolgozó renddrspicli; a lány megesküszik ártatlan-
ságára, de Miska mégis (vagy éppen ezért?) megkéseli és ismét a folyóba dobja; 
a pártszervezetben viszont bebizonyosodik , hogy a szerencsétlen áldozat csakugyan 
ártatlan volt , az igazi besúgó viszont — a gyilkosságot elrendelő  pámitkár ; a csehszlovák 
rendőrség rájön, hogy a gyilkosságot Miska hajtotta végre, s erre 6 a Szovjetunióba 
szökik; egy ideig békében él, amikor azonban megérkezik a munkácsi pámitká г  árulá-
sának híre, Miskát a szovjet rendőrség letartóztatja ; azzal védekezik , hogy pámeladat-
ból ölt, ám hiába: a Butyirkába vetik... Š. nem tudósít további sorsáról. 

MILLER,  Walter. Berlini munkás, Norilszkban tölti a büntetését. A lágerból kikerülve 
ott marad Norilszkban, szabadpclgárként .. . 

NEUMAN, Heinz. A következetesen antihitlerista, s ezért a Komintemben „félretett" 
német páгtvezetđk egyike. lágerben végzi ő  is. 

O  

ONDRAČEK, Rudolf. Znojmón, a mai Csehszbvákia területén született. Az osztrák KP 
funkcionáriusa volt, Hitler hatalomra jutása pedig Berlinben ér s német koncentrá-
ciós táborba kerül. Kiszabadulása után a genfi nemzetközi antifasiszta f бгumon beszá-
mol a náci táborok ѕлömyűségeiгбl, majd osaládjával együtt a Szovjetunióba megy, 
hogy aztán 1936-ban, a Szakszervezeti Internacionálé (Profintem) tisztségvisel đjeként 
letaгtбztassák és egy másik lágertípusba vessék... Felesége a gyermekikkel vissza-
tér Znojmбra, ahol a németek bevonulása után mint a „közveszélyes kommunista 
vezető" feleségét letartóztatják s a háború egész tartama alatt német koncentrációs 
táborban tartják fogva . Férjét , Ondračeket peág ezalatt — „ ellenfoпadalmđгként és fa-
sisztaként" — Norilszkban már likvidálták... Méghozzá „természetes" módon: egy-
szerűen hagyták, hogy az egyébként is altyos szívbeteget a dizentéria végképp 
tönkretegye, s egy attat б  bevevése után az orvosi rendel ő  elđtt holtan essen össze... 
Hogy aztán a norilszki igazságszolgáltatás még egyszer az „ügy" szolgálatába állítsa: 
meztelen holttestét a tábor bejáratánál fejjel láelé fölakasztják s egy rákötözött otrom-
ba felirattal meghunyászkodásra intik a munkáról hazavánszorgó fogolyokat: „Ilyen 
sors vár mindenkire, aki No гi!szkból szökni próbál!" — E tragikus családsors és tör-
ténelmi farce betetőzéseként a német táborból szabaduló és Csehszlovákiában letele-
pedđ  Ondračeknét a régi hazában sem látják szívesen, hisz elleпtoггadalmáг  férjét 
a szovjet igazságszolgáltatás forradalmi bijitetise érte utбl... Így aztán Bécsbe 
költözik, ahol Š. több ízben is felkeresi Jugos t бviába való visszatérte után. 

p  

PETIT, Francois. A francia hadsereg századosa, részt vesz az ellenállási mozgalom-
ban. 1948-bon az oroszok Potsdamban letartóztatják. A katonai bíróság kémkedés 
vádjával huszonöt évi fogolytáboпa ítéli. Szerzőnk a krasznojarszki „pihen őállomáson" 
ismerkedik meg vele, miközben újonci naivitással eldicsekszik neki, hogy ő  majd 
Norilszkba érve egy titkos szervezet révén megszökik a táborból... Š. a tajseti 
„speclágerben" értesül Norilszkot megjárt foglyoktól: Petit ott csakugyan megkísérel 
szökést szervezni, de az NKVD közbelép s a tervbe beavatott foglyokat „lázadás 
szervezéséért" halálra ítélik. Pet it  — feltételezések szerint a francia kormány inter-
venciójára — megmenekül a legszigorúbb büntetés el ől s állítólag szerencsésen vissza-
kerül hazájába. 

PETKOV. Bolgár földműves. Oroszországi táborokban öregedett meg, a szám űzetése 
alatt pedig egy nálánál jóval fiatalabb fehérorosz zsidó lányt vesz el feleségül s a 
maklakovбi óriás fű résztelepen tengetik életüket. Sőt, kivételesen, egy szoba-konyhás 
faházikó összetákolására is módjuk adódik : a leégett nagy falerakat üszkös épület- 
fáiból... 

PFEIFER, a wuperthali pártszervezet kiemelkedtt tisztségvisel ője, majd a moszkvai 
Deutsche Zenfral-Zeitung munkatársa. Š. 1937-ben a Mukszulm-szigeti tábo гban ta-
lálja; a továbbiak során nem emliti. 

PODOLSKI . Lengyel zsidó , a németek , illetve a náci haláltáborok el ő l a SZU-ba pró-
bál szökni, de a határon letartóztatja az NKVD s Kijevben ötévi fogolytáborra itélik —
határátlépés miatt... Norilszkba kerül, s ott a más cimkéjű  tábori életbő l próbál —
ismét sikertelenül — szabadulni ... Az immár második szökéskíséret kudarca sem töri 
le, újabbal tervez, már-már sikerrel: a tábo гбгök csak egy heti keresés után bukkan-
nak гб  egy öntöde csarnokában. Podolszki ekkor az öntöde fonó masszájába veti 
magát és szó szerint elpárolog, betartván a Š: nak tett elđzetes igéretét: ezeknek 
đ  többé nem kerül a kezébe .. . 

POPOV, Blagoje . Bolgár kommunista , a Dimitrov-pör egyik vádlottja . A bolgár kor-
mány tő le is megvonja az állampolgárságot, miután đ  — immár szovjet állampolgárként 
— kiszabadul a náci börtönb ől és Moszkvába megy . Ott aztán a famózus leipzigi 
pör harmadik bolgár vádlottjával, TANYEWEL (vö.!) együtt — betartóztatják! Mert 
Dimitrovval ellentétben „gyengén tartották magukat" az ellenséges bíróságon ... 
Tizenöt évet rónak rájuk. Popov Norilszkba kerül s megszakításokkal tiz éven át 
együtt raboskodik Š.-sel. Kezdetben még „igazhiv őként" viselkedik — pl. megbotrán-
kozik Š. egyik К ifsКadбsблј  miszerint Sztálin és Hitler között csak annyi a kulönb-
ség, hogy az egyik gítíz, a másik német —, ám a hirhedt paktum megkotésének 
hírére Popov helyesbíti korábbi álláspontját: ez az egyezmény a forradalom elárulá-
sa; a kommunisták tömegeinek sínyl ődése a sztálini lágerokban nyilván szintén össze-
függ e hallatlan paktálással ... Popov átvészeli a meghurcoltatást : az emlékirat szer-
zđje 1971-ben még az élők sorában tartja számon. 

r 
RAABE, Ottó. Német kommunista. Egyike Š. azon sorstársainak, akiket a Hitler—Sztálin 
féle egyezmény után ki akarnak szolgáltatni a „paktumtársnak" ... Rasbet ugyanis 
180 német kommunista fogollyal Norilцkbб l Moszkvába száilitják — miközben rend- 

kivül jól bánnak velük — s ott az NKVD magas beosztású tisztje egyenként, diszkrét 
módon adja a tudtukra, hogy a Legfelsabb Szovjet megkegyelmezett nekik és bün-
tetésüket a szovjetunióból való kitoloncolással váltotta fel ... Tehát: kegyelemből —
vissza a nemzetiszocialista Németországba ! Vagyis , kommunisták lévén ,a biztos halál-
ba... Naponta egy-egy ilyen fogolyszállitmány indul Németországba , majd a transz-
port hirtelen leáll: a „paktumtárs" megszegte az egyezményt, kitört a hábo п  ... 
A Moszkvában várakozó kiszolgáltatottak pedig — közöttük Raabe is — visszakerül-
nek Norilszkba... 

RAINEKE. Német munkás. FOGTLДNDER (vó.!) sorstársa a harkovi „Badkade"-ból: 
ő  is a Komintemben járt — és megjárt! —küldöttség tagja... Tízévi fogolytábor után 
Maklakovóba száműzik. 

REMELE, Hermann. A Komintemben a Hitler-rezsimmel kontaktáló sztálini külpolitika 
miatt „félretett", következetesen antifasiszta német pártvezetők egyike. Ő  is a GULAG 
áldozata lett. 

RÜBERG. Észt százados, BRODIS tábornok szárnysegéde — és sorstársa: 1942. 
szept. 21-én felettesével együtt kivégzik. 
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sCHREIDEL, Edi. Bécs kömyéki, rüdentali gazdag paraszt fia.. Részt vesz az afrikai 
hadjáratban, ahol angol hadifogságba esik s kikentilsz Egyesült Államokba, egy anti-
fasiszta átképző  táborba . A háború után visszatér Rudentalba , amely az akkori szovjet 
zónához tartozott. A helybeliek borozó csoportjával megfutamítja a borpincéket feltör-
dösö szovjet katonákat. A következmény: hat halálos ítélet s tizenkét tízévi fogolytá-
bor... Így kerül Schreidel is Nonilszkba, majd a Sándor-központba. Megéri a szaba-
dulást , S a bécsi Iparkamara alkalmazottjaként kap t đle életjelt. 

sCHÜTZ. Sze гzönk moszkvai ismerбse. Ő  az, aki egy alkalommal Š.-t a „Metropol" 
kávéházban bemutatja Eimikének , a berlini állatkeresked őnek . A lefortovб i katonai 
börtönben találkoznak: Schütz immár megtört fogoly — és Š. ellen kijátszandó hamis 
tanú ... A válogatott szitkokat és a „karcer" újabb lehetőségének felemlítését kö-
vetően ugyanis a Š.-sel való szembesitéskor aláírja „vallomását",miszerint Eimike 
nem más, mint a Gestapo szovjetuni бbeli fđügynöke, aki đneki, Schütznek egyszer 
azt mondta, hogy Štajner szintén Gestapo-ügynök... Az emlékirat a továbbiak során 
nem említi. 
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SZILASI (? — Az emlékiratban: Szilazi.) Magyar  báró fia. Tizenöt éves, amikor meghal 
az apja, aki bárói tilulustlés 1945-ben elúszó birtokot hagy rá... Húszéves korában 
Pestre költözik s megkíséri befejezni egyetemi tanulmányait, de vesztére pénzt kap 
külföldi nagynénijétől, minek következtében felfedik származását, eltávolítják az egye-
temről, majd „külföldi ügynökként" huszonöt évet mérnek ki гб  —. és irány Szibéria. 
Š. az ötvenes évek elején, a tajseti lágerban ismeri meg đt — és kalandor vállalko-
zását: „Megtorlók" néven huszonöt fogolyból álló csoportot szervez, hetente össze-
jövetelt tart velük a fafeldolgozó üzem száríAнéцlegében, azt bizonyítgatván, hogy 
a sztálini rezsim megdöntése gyerekjáték, csupán erđs akarat kell hozzá... Az MGB 
három spiclije — egykori SS-isták — szintén feliratkoznak a „szervezet" tagjainak név-
sorára, s tегmбszetesen mindent beköpnek... A következmény: nyolc halálos ítélet —
a kivégzettek közt van Szilasi is —, valamint tizenhétszer huszonöt év „katorga" ... 

SORGE, Walter. Berlini munkás. Norilszkban tölti  le  büntetését s lakatosként tovább- 
ra is a városban marad . Fogolyszolidaritásból rendszeresen juttat keresetéb ő l Š.-nek is. 
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TANJEV, a leipzigi pör harmadik bolgár vádlottja . A Szovjetunióba érve őt is lágerbe 
vetik „gyáva magatartás " miatt... Egy távol-keleti táborban éri a vég. 

V 

VERSCHOYLE, Gould. Ír önkéntes a spanyol köztársasági hadseregben. Barceloná- 
ban a republikánus rádióállomás technikusaként dolgozik , s miután azt tapasztalja, 
hogy NKVD-ügynökök szivárognak be a köztársaságiak soraiba s vez еtб  posztok 
megkaparintására törekednek, raportra jelentkezik és közli, hogy 6 a köztársasági 
Spanyolorцágé гt jött harcolni, de nem a sztálinistáért ... Tehát: kéri elb осsátását .. . 
A felettese pár napi halasztást kér t őle, hogy addig helyettest találhasson. Ve гschoyle 
beleegyezik, s amikor néhány nap múlva a ККб tđbe hivják egy teherhajó rádióleadó-
jának megjavítása céljából, csapdába fut: a szovjet hajó Szevasztopolig meg sem áll 
vele... Ott  aztán őreivel , a három komszoпnlistával együtt tartóztatják le, s „angol 
kémekként" mindhármukra nyolc-nyolc évet rónak ... (A szolovjetszki Mukszulm szi-
gettáborban magától Ve гschoyle-tбl hallott ittajieni történetet Danilo  Kit  szintén beépíti 
egyik dokumentum-elbeszélésébe.) 
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WEINBERGER. Bécsi гбgiségkereskedđ . Amikor Ausztriában megkezd đdik a zsidóül-
dözés, először đ  is Lengyelországba kerül, majd onnan a Szovjetunióba szök'k. Egye-
nesen — egy új lágerba, a Volga menti Szaratov kömyékén berendezett zsidótáborba .. . 
Innen levélben jelentkezik egykori iskolatársának, az osztrák származású, Taskentben 
letelepedett dr. FRANKLNEK (vö. az 1. fejezetben), aki csomagot és pénzt küld 
neki. S akit épp ezzel az ürüggyel tartбztatпak le 1940-ben: „Egy Weinberger nevű  
bécsi гбgiségkereskedđ  által beszervezett német kém" ... A német-0rosz háború 
kezdetekor feloszlatják a Szaratov kömyéki zsidótábort s lakóinak megengedik, hogy 
telepedjenek le, ahol tudnak... Erre Weinberger Taskentbe siet, s ott Frank' felesé-
gével — a félreértést tisztázandó — jelentkezik a helyi NKVD-nél. Azok megnyugtatják 
őket: csakugyan félreértés, dr. Franki is hamarosan kiszabadul... Ehelyett viszont —
Weinbergert is becsukják! A taskenti bögyönben találkoznak. Dr. Frankit tízévi fogoly-
táborra ítélik, Weinberger pedig még ott a börtönben kiszenved. 

WEISSBERG-CIBULSKI, osztrák kommunista. A harkovi börtönb ől, tízévi büntetéssel 
kerül Dugyinkába. Az emlékirat a kiköt ő  гakodбosztálубnak egyik helyettes vezetđje-
ként említi. További sorsáról nem tudósít. 

* Štajner emlékiratának ezen szerepl ője nem azonos Alexander Weissberg-Cybulski-
val, a neves fizikussal és emlékirat-íróval, aki a harkovi börtönb ő l nem Dugyinkába 
kerül, hanem a kievi fogházba, majd a moszkvai Butyirkába, ahonnan ót is kiszol-
gáltatják a Gestapónak. Vő .: Aleksandar Vajsberg-Cibulski: Zavera 5utanja. Velika 
„barka" ka" u SSSR. Drugo izdanje. Rad, Bgd. 1953, 601 p. 
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„A világon a legegyszerűbb oly módon felülemel-
kedni minden ellentmondáson a történelemben, 
hogy azt mondjuk az összes történelmi ellentmon-
dások hamis alternatívák voltak. A Hitler vagy Sztálin 
kérdés sem hamis alternatíva, mert éppen ebben 
a vonatkozásban a világ minden becsületes embere 
választott, mégpedig Sztálint választotta. Ez tűnt ki 
Thomas Mann magatartásából is, aki jó barátságot 
tartott fenn a Szovjetunió amerikai nagykövetével, 
Litvinovval, ez derült ki olyan személyiségek visel-
kedéséből;  mint Bertolt Brecht és olyanokéból is, 
mint Bartók Béla. Nem annyit jelentett ez, hogy a 
sztálini idők borzalmaival egyetértettek volna, de 
annyit jelentett, hogy tudtak különbséget tenni fasiz-
mus és antifasizmus között". 

(Idézve Hermann Istvánnak A hetvenes évek irra-
cionalizmusáról c. tanulmányából. Valóság, 1980/2. 
14. oldal). 

Nem kétséges. Nem kétséges, hogy különbséget tudtak tenni. 
Miként az sem, hogy érezték a különbséget „a sztálini id ők 
borzalmai" és az akkori világ egyetlen szocialista országának 
humanista többrehivatottsága között is. S éppen ezért érzem 
Hermann István fenti sorait félrevezet őknek. Mert akarva-akarat-
lanul, de ködösítenek. Mert szerz őjük egy valóban hamis alterna-
tívát akar kivédeni. Mert az igazi alternatíva sohasem „a Hitler 
vagy Sztálin kérdés" volt; ez az alternatíva szükségképpen je-
lentkezett ugyan, de illuzórikusan, fájdalmasan illuzórikusan. (K(- -
lönösen azon német antifasiszták számára, akiket a sztálini rend-
szer — nagyon is jól felismerve saját történelmi szerepét —, 
lelkiismeretfurdalás nélkül kiszolgáltatott a Gestapónak). 

Természetesen egészen bizonyos, hogy a becsületes emberek 
akkor is az antifasizmust választották volna (s választották is), 
ha történetesen tudnak (mint ahogyan egyesek tudtak is) azokról 
a rémtettekrő l, amelyeket olykor, ha nem is túlzott magabiztos-
sággal, de annál több igencsak fellegjáróan történelmietlen eufé-
mizmussal Kelet-Európában „törvénysértéseknek" szokás ne-
vezni, amelyekre azonban mintha jobban illene a Karlo Štajner, 
Predrag Vranicki és mások által is használt sztálinista ellenforra-
dalom kifejezés. Ám enyhén szólva inkorrekt „fogás" egy oly јб  
filozófus „kézügyességrő l" tanúbizonyságot tevő  írástudó részé-
rő l, mint Hermann István, kétértelmű  megfogalmazással egyenl ő-
ségjelet szuggerálni akár Sztálin és az antifasizmus, akár Sztálin 
és a hitleristák által megtámadott Szovjetunió közé. Inkorrekt do-
log ez, és éppen a történelem rászedettjeivel, azokkal az an ti-
fasisztákkal és kommunista forradalmárokkal szemben, akik közül 
sokan, nagyon sokan valóban abban a naiv hitben éltek, csele-
kedtek és véreztek, hogy Joszif Visszárionovicsnak, „a szocializ-
mus dicső  vezérének" a neve a kommunista jöv ő  szinonimája is. 
S hogy nem az, azt minden bizonnyal szükségtelen ehelyütt 
igazolni. Sztálin neve lehetett egy bizonyos fajta antifasizmus 
szimbóluma, s volt is. De ha létezett a történelemben észveszej-
tően tragikomikus illúzió, akkor ez kétségtelenül az volt. 

Ami pedig Bartókot, Mannt s talán némiképp Brechtet illeti: aligha 
kétséges, hogy alternatívájuk a „fasizmust vagy humanizmust" 
kérdésben összegz бdött, s nem másban. S közelebbr ő l vizsgálva 
Mannt és Bartókot: antifasizmusuknak nem a Sztálinhoz való vi-
szony a sarkalatos kérdése. 

S végezetül, hogy félreértés ne essék: nincs szándékunkban el-
vitatni Hermann tanulmányának indokoltságát. A francia új filozó-
fiáról alkotott nézeteivel vitatkozni pedig nem feladatunk. S úgy 
érezzük, nem tartozunk az állandóan akadékoskodó, örök hiba-
keresők közé sem. Az idézett gondolatficam azonban tünet. 
A cseperedő  új apologetika tünete. 
Ám ne legyünk kicsinyesek! Hermannak az új irracionalizmussaF 
folytatott ideológiai birkózása közben mégiscsak sikerült Bernard 
Henri Lévy tótágastálló gondolatát („ ... Mért kellene mindjárt 
Hitler és Sztálin között választanom?") a talpára állítani. De oly-
annyira, hogy attól a gondolat lúdtalpat kapott. 50 
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A költészet és a kritika kö-
zötti érzékeny kapcsolat 
megteremtése két szempont-
ból is lényeges lehet. E kap-
csolat aktualizálása is arra 
utal, hogy egyrészt maga a 
kapcsolat ténye releváns a 
mai kritika számára, más-
részt, hogy mélyen érinti azo-
kat a kérdéseket, amelyek a 
poézis és általában a m űvé-
szet természetének magya-
rázására, a tényleges kritika 
és maga a kritikai eljárás ma-
gyarázására vonatkoznak. 

A költészet és a kritika kap-
csolatát egy fő  reláción te-
remthetjük meg: az imaginá-
ció és a racionalitás illetve 
a diszkurzió; a logos, vagyis 
a fogalom és a kép közötti 
reláción. Világos, hogy ez a 
kapcsolat magában hordoz 
egy filozófiai, illetve filozófiai-
esztétikai dimenziót is, 
amelyrő l sohasem feledkez-
hetünk meg. 

Már a legelején el kell mon-
danunk, hogy az imagináció 
és a diszkurzió ilyen szigorú 
szembeállítása mint valami 
vicói értelemben vett „fan-
tázia-logika" és „tudomány-
logika", talán nem is felel 
meg e két diszciplína termé-
szetének, tekintettel arra, 
hogy a maga módján mind-
kettő  magában hordoz egy 
sor racionális-imaginációs 
elemet. Mégis egy ilyen 
szembeállítás szükségszer ű , 
és nemcsak azért, mert egy 
másfajta kutatás más utakra 
terelne bennünket, hanem 
mert pontosan ezek az ele-
mek dominálnak, ezek van-
nak túlsúlyban és a két disz-
ciplína autentikus természe-
téhez talán legközelebb áll-
nak. A költészet és a kritika 
természetéhez egyaránt. Itt 
vetődik fel az egyik alapvető  
kérdés: hogyan lehet a köl-
tő it, az imaginációt megkö-
zelíteni és felfedezni egy ra-
cionális apparátussal, nyelv-
vel, a problémák felvetésé-
nek olyan módszerével, 
amelynek nincs vagy nagyon 
kevés közös összetev ője van 
a probléma lényegével. 
Nincs-e emiatt a kritika a pri-
ori kudarcra ítélve, saját funk-
ciójának, céljainak és felada-
tainak kivitelezhetetlensége 
miatt sikertelen erőfeszíté-
sekre és elkerülhetetlenül sú-
lyos felismerésekre ítélve? 

Hogyan közelítheti meg a 
kritika a költészetet, de olyan 
távolságról, ahol még még-
ő rzi identitását, hogyan kö-
zelítsen a metaforához, anél-
kül, hogy maga is ne olvadna 
bele a metaforába, elveszít-
ve ezáltal önazonosságát? 
És végül: mi is a kritika egye-
disége a vizsgált tárggyal, a 
költészettel szemben? 

Természetesen létezik egy 
igen szubtilis szembeállítási 
kapcsolat a racionális és az 
irracionális között. A fenti és 

hasonló kérdések e dichotó-
miák miatt olyan kérdéseket 
vetnek fel, amelyek nemcsak 
a költészet-kritika, hanem ál-
talában az ember lelki szfé-
rájában mindenkor aktuáli-
sak vagyis: vajon az értelem 
eleve arra ítéltetett, hogy te-
hetetlen legyen az inóaginá-
ció vagy az intuició előtt? 
Mondanunk sem kell, hogy 
ezt a viszonyt a filozófia, az 
esztétika, az elmélet legna-
gyobb szellemei tették kuta 
tásaik tárgyává, ám azzal a 
nyíltsággal és tudattal, hogy 
ezt a kapcsolatot sajátlagos 
természete miatt nem lehet 
teljes egészében kivizsgálni. 

Geothe egyik jellegzetes gon-
dolatára utalnék, egy olyan 
gondolatára amely dacol az 
idővel és amely témánkhoz 
nagyban kapcsolódik: „Ha 
az imagináció nem teremte-
ne olyan tárgyat, amely az 
értelem számára mindig ta-
lány marad, sokkal értéktele-
nebb lenne" - vagyis nem 
keltene különösebb figyel-
met. Ez rendben is lenne, ha 
az emberiség általános tö-
rekvése nem lenne az isme-
retlennel való szembeszegü-
lés, annak fölfedezése, meg-
ismerése. Ilyen szempont 
alapján a fenti következtetést 
megfordíthatnánk és azt 
mondhatnánk, hogy az érte-
lem (és a kritika - ebben a 
kontextusban) sokkal érték-
telenebb lenne a meglév ő  
dolgok megismerésére tett 
erőfeszítések és az imaginá-
ció, a művészet vagy konkré-
tan a költészet rejtélyeinek 
tolmácsolása nélkül. Igy elér-
keztünk ahhoz a kulcsproblé-
mához, amelynek tartalmaz-
nia kell a választ is a felve-
tett kérdésekre, egyebek mel-
lett a kritika identitására vo-
natkozóan, és amelyet vala-
milyen formában a következő  
reláción vethetnénk fel: a köl-
tészet nyelve és a kritika nyel-
ve. Vajon a kritikának azt a 
nyelvet kell-e használnia, 
amely közel áll a költészet-
hez, irodalmi, tisztán m űvé-
szi elemekkel átszőve, mi-
közben természetesen maga 
is az öntörvény ű  alkotás és 
m űvészet jegyeit hordozza 
magán - vagy ellenkező leg, 
egy szigorúan egzakt, több-
ször „formalizált meta-nyely-
ként" meghatározott nyelvet 
kell használnia, amelynek 
önálló céljai és feladatai van-
nak és amely nem folyik ösz-
sze azoknak a tárgyaknak a 
világával és nyelvével, ame-
lyeket vizsgál. Ez az egyik 
leglényegesebb kérdés a köl-
tészet-kritika, az imaginá-
ció-diszkurzió vonalán, a-
mely egyben aktuális a mo-
dern kritika számára is. (A 
kritikai eljárások összetettsé-
ge folytán ez a hozzáállás 
szimbolikus a kritika néhány 
tulajdonságának áttekinthe-
tősége és pontossága miatt.) 
Hogy elérje, vagy legalábbis 
megközelítse az irodalmi m ű - 

alkotást, a költészet totalitá-
sát, a kritika általában olyan 
metaforát vagy meta-nyelvet 
használ, hogy sokszor kétel-
kednünk kell az egyes mód-
szerek adekvátságában és 
kivitelezhetőségében. Mind-
egy, hogy eszmei-tartalmi 
vagy tágabb éhelemben vett 
tematikus kritikáról van szó, 
vagy egyes szemiológiai, 
strukturalista, lingvisztikai as-
pektusokról stb. Erthető , hogy 
eközben mindig fönnáll a 
quasi-formalizmus és az ön-
célú egzaktság veszélye, 
vagy a túlzó poetizálásé, 
metaforizálásé, amely néha 
inkább a kritika erőtlenségét, 
mintsem erejét bizonyítja egy 
meghatározott költő i anyag-
gal való szembekerüléskor. 
Milyen mértéket használ-
junk? Az apriorizmus vakvá-
gányára vezet, mivel fönnáll 
a veszély, hogy a kritikát rá-
szedik, vagy maga a kritika 
termel ki olyan dolgokat, 
amelyek ellentétben állnak 
saját rendszerével. Az elő re 
meghatározottság és a me-
rev határok megszabása nél-
kül a kritika mindig újból és 
újból kell, hogy épüljön, hogy 
felfedezzen és kérdezzen, 
hogy világos és következetes 
legyen céljainak megvalósí-
tásában, hogy ilymódon még-
inkább kiszélesítse határait. 
Úgy gondolom, hogy nem l6-
tezik olyan kritika, amely tel-
jesen kiaknázott volna egy 
költő i totalitást, egy alkotói 
specifikumot. Természetéb ő l 
adódóan állandóan sóvárog 
utána, de teljesen egészében 
sohasem fedezi fel. Másrészt 
hazug az a totalitás, amelyet 
a kritika eklíktikus módon va-
lósít meg, amikor a kritika 
egyik is, másik is akar lenni: 
metaforikus tolmácsolás és 
egyben zárt, önmagának va-
ló metarendszer. 

Paradoxonnak tűnik, de a kri-
tika általában és ezzel együtt 
a költészet kritikája is saját 
„totalitását" azon a - nevez-
zük így: ,,parcialitáson", 
„erőtlenségen" át valósítja 
meg (ami egyébként termé-
szetéhez tartozik), hogy nem 
képes a költő i vagy a m űvé-
szi maradéktalan kikristályo-
sítására. A totalitás nem való-
sítható meg a jelentések 
egyenkénti elvont tanulmá-
nyozásával, az absztrakt tö-
kéletesség mindannyiunk 
számára értékes nimbuszá-
val, amelyet annyiszor szá-
mon kérünk tő le, úgy is, mint 
olyan kritikától, amely mara-
dék nélkül a „végsőkig kiak-
náz mindent". Ez a kiakná-
zottság, a kritika eme látszó-
lagos ereje egy olyan m ű  
szimptómája is lehet, amely 
nem képvisel jelentősebb ér-
téket, m űvészit, releváns köl-
tő i alkotást. A poétikusság 
és a kritika között nem jöhet 
és nem is szabad, hogy létre-
jöjjön a teljes azonosság, 
vagy a „demisztifikáció". Bi-
zonyos távolságnak kell len- 
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l 
nil, egy úgymond alkotói köz-
bülső  területnek, amely nem 
zavarja a két diszciplína egy-
másra utaltságát, de önálló 
értékeik kiteljesedésének el-
kerülhetetlen feltétele. Az 
imaginációnak, a geothei ér-
telemben az egyik formában 
mindig rejtélynek kell marad-
nia. Ellenkező  esetben a tel-
jes és együttes „demisztifi-
káció" azt jelentené, hogy 
sem a költészet, sem a kritika 
nemrendelkezik autentikus 
alkotói jegyekkel. Más szóval 
a kritikának választania kell 
és el kell fogadnia a művek 
azon szempontjait, amelye-
ket a legadekvátabb módon 
be tud kapcsolni saját elvei-
nek és eljárásainak szerke-
zetébe, saját profiljába és 
identitásába — mindez vég-
eredményben függ a kritikus 
szenzibilitásától, az irodalom 
és külön a kritika helyzetét ő l 
stb. Minden művészeten kí-
vüli cél szajkózása, vagy a 
divat igazi belső  szükséglet 
vagy motívum nélküli terjesz-
tése a kritika degradálódásá-
hoz vezet, egyben. pedig a 
költő inek a degradálásához, 
amelyet ilymódon láttat és 
tolmácsol. 

2. 
a 
költészet 
a 
kritikáért 
és 
a 
kritika 
a 
költészetért 

Ebben a kontextusban a köl-
tészet-kritika kapcsolatának 
még egy jellegzetes aspektu-
sára mutathatunk rá: vajon a 
költészet nívójának emelke-
désével magának a kritiká-
nak a színvonala is emelke-
dik-e? Milyen módon való-
sulhat meg ez a kölcsönös 
egymásra hatás? Vajon a 
költészet függ-e és mennyi-
ben függ és tartozik hálával 
a kritikai reflexiókért, és meg-
fordítva, a kritika mennyiben 
függ és mennyiben alárendelt 
annak a tárgynak amelyet 
kutat? 

gatással vagy a mellébeszé-
léssel sok esetben sikerül 
meggyőzni. 

forditotta keszég károly 

Ami modern kritikánkat illeti, 
a metaforikus vagy specifikus 
és egzakt a meta-nyelvi kriti-
kára való felosztás jó szol-
gálatot tesz a kritika egyes 
jellegzetességeinek megtár-
gyalására. Úgy tűnik, hogy a 
metaforikus elrendeltség sok-
kal közelebb áll hozzá. Mind-
annak ellenére, hogy modern 
kritikánknak elvitathatatlanul 
jelentős szerepe van a költé-
szet kutatásában és affirmá-
lásában, mégis úgy érzem, 
még nem sikerült kiaknáznia 
azokat a lehetőségeket, ame-
lyeket a modern macedón 
költészet fölkínál. Ami azt je-
lenti, hogy nem létezett egy 
olyan kritikai dinamizmus és 
sokszínűség, módszer, kuta-
tás, amely a költészet auten-
tikus hangjából eredeztette 
volna magát, tematikájából, 
motívumaiból, formális-kife-
jező  jegyeibő l stb. A hang-
súlyozott metaforikusság 
nem jelenti e kritika teljes 
diszkvalifikációját, de világo-
san látható, hogy nagyobb 
intenzitásra és pluralizmusra 
van szükségünk kritikai eljá-
rásainkban és elemzéseink-
ben, amit egyben az önálló 
költő i értékek lehetővé is 
tesznek. 

Ezek a kérdések azért is id ő-
szerűek, mert a mai kritiká-
ban olyan szélsőséges néze-
tekkel is találkozhatunk, ame-
lyek azt vallják, hogy a kriti-
kusi eljárás teljesen függet-
len a művészitő l, vagyis saját 
tárgyától, amely itt pusztán 
külső , lényegtelen összetevő  
és a kritika, saját belső  elren-
dezettségébő l kifolyólag csak 
önmagának tartozik száma-
dással. Számunkra sokkal 
elfogadhatóbb annak a rela-
tiv függőségnek a ténye, 
amely nem vonja ugyan két-
ségbe a kritika önállóságát, 
de ugyanakkor nem tenné 
elvonttá, a tárgyától függet-
lenné. A kritikai eljárás ab-
szolutizálásakor könnyen 
megeshet, hogy figyelmen 
kívül hagyjuk a kritika egyik 
legfontosabb vonását: társa-
dalmi funkcióját és jelent ősé-
gét. Ebben az esetben, „a 
kritika ilyen csodálatos elkü-
lönülésekor érthetővé válik, 
hogy maga a m űvészet is a 
kritika szolgája, ám ez mégis 
csak egy excesszív tézis". 
Világos, hogy a „kritika a 
költészetért" tézisnek a köl-
tészet affirmációját is jelente-
nie kell, annak ellenére, hogy 
sok esetben ezt a tényt pro-
fanizálják a metaforizációs és 
sablonizélt eljárásokkal, töb-
bet ártva mint használva ez-
zel a költészet igazi értékei 
méltóságának (és felfedezé-
sének). Mi marad ebben az 
esetben a költészetnek? 
A költészetnek kitartóan 
„várnia" kell igazi tolmácso-
lójára. Szerencsére a költé-
szet türelmes is tud lenni és 
a késéssel semmit sem ve-
szít. Csak a költészet elhall-
gatója vagy quasi-tolmácso-
lója veszít ezzel, és mégin-
kább azok, akiket az elhall- 52 
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Ki az az Archie Shepp, aki mintegy húsz éves sokoldalú pálya-
futása során szinte minden megmozdulásával vihart kavart, akir ő l 
soha egy higgadt, tárgyilagos hangú so rt  nem lehetett olvasni? 
Avantgarde veterán? Dühös tenorszaxofonos, vagy dühös poli 
tikai agitátor? Tekintélyromboló? 

Archie Shepp mindenekelőtt a tenorszaxofon óriása, aki mindent 
tud játszani a Ben Webster-balladáktól és a lángoló beboptól 
kezdve a totális szabad zenéig, és mindezt olyan jellegzetes, 
egyéni hangon, amilyen az ember maga. Sokan emlékeznek rá 
a 60-as évekb ő l, amikor fő leg szenvedélyes — bízvást mondhat-
juk: forradalmi hangú — szabad zenét játszott. A 70-es években 
viszont mind Shepp, mind zenéje némi változásokon ment ke-
resztül. Jelenleg egyetemi tanár a Massachusetts állambeli Am-
herst város egyetemén, ahol nemrég kapott katedrát. 

Tenorszaxofonos, zeneszerz ő , költő , színész, drámaíró, polgár-
jogi harcos, esszéíró és egyetemi tanár. Shepp nem az a fajta 
„jó magaviselet ű " zenész, aki csöndben folytatja zenei tevékeny-
ségét, és a beszédet a kritikusokra, esztétákra hagyja. Ellen-
kező leg. Érzékenyen reagál a társadalmi igazságtalanságokra 
és harcol a faji megkülönböztetés ellen mindig és mindenütt, ahol 
szembe találja magát vele. Ez az attit űd alakította ki Shepp élet-
szemléletét, amirő l gyakrabban és részletesebben beszéltek, 
mint zenéjérő l. A fart pour fa rt  gondolat, a világ többi jelenségé-
tő l elzárt zene értelmetlen számára. Shepp dühös — és jogasan 
az. 

„Mi nem egyszerűen dühös fiatalok vagyunk, minket felingerel-
tek.' 

„Keserűek vagyunk amiatt, ahogy a dolgok mennek. Mi csak já-
rulékos részét képezzük az egész polgárjogi — Fekete Muzulmán 
— fekete nacionalista mozgalomnak, ami Amerikában folyik. Ez 
a zene alapja!" 

Archie Shepp nem beszél általánosságokban, hanem az urbánus 
néger gettó hangján, mintegy annak ideológusaként. 

„A néger muzsikus a néger népnek mint társadalmi jelenségnek 
a vetülete. Azt kell céljául kit űznie, hogy Amerikát esztétikailag 
és szociálisan kiszabadítsa az embertelenségb ő l. A fehér ameri-
kainak a feketével szembeni, valamint a fehér amerikainak a fe-
hér amerikaival szembeni embertelensége nem alapvet ően ameri-
kai dolog, és ki űzhető  az emberekből. Hiszem azt, hogy a néger 
nép küzdelmének ereje Amerika, az amerikai politika és kultúra 
megmentésének egyetlen reményét jelenti. Kulturális téren Ami- 



rika maradi ország, az amerikaiak maradiak. De a ja zz  amerikai 
realitás. Totális realitás. A jazz-zenész mintegy riportere és esz-
tétája Amerikának. Azok a fehér emberek, akik azokba a new 
orleans-i bisztrókba jártak, azt hitték, hogy nigger zenét hallgat-
nak, pedig nem, amerikai zenét hallgattak. De nem tudták. De 
még ma is azok a fehér emberek, akik az alsó East Side-ra jár-
nak, talán ők sem tudják, hogy amerikai zenét hallgatnak ... a 
néger ajándékát Amerika számára. Bizonyos fehérek, úgy t űnik 
jogot formálnak a jazzre... Talán igazuk  van...  de hálásnak 
kellene lenniük a jaгzéгt ... ez ajándék, amit a néger ad, de ők 
nem tudják befogadni, túl sok a probléma a két nép társadalmi 
és történelmi kapcsolatában. Ez nagyon megnehezíti számukra, 
hogy elfogadják a jazzt, és a négert mint igazi újitót. Azt hiszem, 
a fehér zenészek többsége eddig fel sem fogta a jazzben betöl-
tött szerepét. Nem találták meg az igazi gyökereiket, nem voltak 
rákényszerülve, hogy megkeressék azokat." 

Archie Shepp és Bill Dixon mint tudatos és iskolázott gondolko-
dók kiemelkedtek a Black Music ideológiai z ű rzavarából, anél-
kül, hogy érzelmileg egy cseppet is higgadtabbak lettek volna 
társaiknál . Shepp osztotta Dixon marxista nézeteit a m űvész 
társadalmi szerepét illet ően. Nem kell hát csodálkozni a sok 
támadáson , ami érte őket , hiszen egy fenyeget ő  társadalmi moz-
gást képviseltek. A legfőbb vád Shepp ellen az volt, hogy a szín-
padot az agitáció szószékéül használja fel, ami a zene rovására 
megy , sőt, a zene hiányosságait , gyengéit van hivatva elken-
dőzni. 

„Ti birtokoljátok a zenét, és mi csináljuk" — kiáltotta Shepp a 
színpadról. 
Meséli, hogy mikor 1965-ben beadott egy cikket a Down Beat-
hez, melyben Fidel és Ho-Shi-Minh honfitársának vallotta magát, 
a szerkesztő  felhívta telefonon és azt mondta: „Ez a cikk meg-
rémít." 

„Az Egyesült Államok megítélésem szerint egyike a világ leg-
erkölcstelenebb, fajüldöz ő  rendszereinek, talán Rhodesiát, Dél-
Afrikát és Dél-Vietnamot kivéve. Pillanatnyilag tehetetlen tanúja 
vagyok népem véres lemészárlásának, ami az utcákon folyik 
Hayneville-tő l Harlemig. Sohasem merül fel bennetek a kérdés, 
hogy milyen lesz a mi kollektív haragunk, ha egyszer igazán 
elszabadul — mint ahogy az elkerülhetetlenül bekövetkezik? A 
fekete szín igazol minket, mint ahogy a szenvedés színe is fe-
kete, és mert Fidel fekete, mivel Ho-Shi-Minh fekete. Ez az tehát, 
amiért kinyújtom jobb kezemet, a szenvedés világain keresztül 
fekete honfitársaim felé, bárhol is legyenek. Mikor a következete-
sen szított háború, betegség, nyomor áldozatául esnek, én is 
velük hullok, és én sárga bőrű  vagyok, ők pedig feketék, mint én, 
vagy éppenséggel fehérek. Értük és magamért fohászkodom." 

Leonard Feather a Down Beat egy 1966-os számában kijelen-
tette, hogy a zenészeket nem érdekli, hogy olyasmir ől vitatkozza-
nak, mint fekete nacionalizmus és Vietnam; mindez azoknak a 
fehér íróknak a csalása, akik próbálkoztak meggy őzni a néger 
zenészeket, hogy ők is „soul''-testvérek. Kés őbb azonban szem-
tő l szembe találkozott Archie Shepp-pel, amikor az utóbbi a Los 
Angeles-i Shelly's Manne Hole-b an  játszott. Ez a találkozás min-
den bizonnyal elegendő  volt, hogy meggyőzze Feathert, hogy a 
zenészek nagyon is érdekeltek azokban a kérdésekben, melye-
ket ő  tilos területnek érzett. De nem a nézeteit változtatta meg, 
miután liliomfehér Beverly Hills-i lakásán megvitatta azokat 
Shepp-'pel; taktikát változtatott, és arról érvelt olvasóinak, hogy 
Shepp és a hasonló gondolkodásúak fajgy ű lölők. Egy cikksoro-
zatban Feather gyors egymásutánban fejtegette, hogy el őször is 
Shepp alakoskodik, és másképp játszik és öltözködik a közönség 
előtt, mint a magánéletben; másodszor, hogy versei csak csoma-
golásul szolgálnak erőfeszítéseihez, hogy több szerz ődést kapjon 
és több lemeze keljen el, és harmadszor, hogy fehérellenes. Nem 
hiszem, hogy Feather sokakat meggy őzött volna arról, hogy a 
Malcolm X és a fekete marxista DuBois melletti költ ő i elkötele-
zettség a legjobb módszere a több klub- és lemezszerz ődés 
megszerzésének. 

„Tizenöt éve vagyok ebben a zenében, és még sohasem volt 
legalább egyheti állandó munkám mint zenésznek. Sohasem tud-
tam a jazz-muzsikálásból megélni. Jelenleg az Abraham és 
Strauss cégnél dolgozom, mint ügynök." Ezt mesélte Shepp 
1965-ben, amikor már egy sor lemezfelvétel volt a háta mögött, 
és a free jazz második generációjának egyik vezet ő  egyénisége 
volt. 1966 eleje hoz változást, mikor felajánlanak neki egy két-
hetes szerz ődést a San Francisco-i Both/And klubba, majd ezt 
újabb két hét követi a Shelly's Manne Hole-ban. Dacára, hogy 
zsúfolt nézőtér előtt játszott Kaliforniában, Shepp ismét csak 
munkanélküliként tér vissza New York-ba, ezúttal az Abraham és 
Strauss-féle állás nélkül, ami enyhíthette volna a bajokat. Végs ő  
kétségbeesésében zálogba csapja szaxofonját. Most már állás 

és hangszer nélkül Shepp szeme megakad egy hirdetésen, mely-
ben a Selmer hangszerkészítő  cég az ő  nevét használja termé-
keinek reklámozására. „Talán majd Selmerék adnak egy csövet 
cserébe azért, hogy szerepeltem a hirdetésükben." „Sohasem 
adunk csak úgy hangszereket zenészeknek" — volt Selmerék 
válasza. „Vajon a Steinway megemlítené-e Van Cliburn-t egy 
hirdetésben a m űvész beleegyezése nélkül? És azután venné-e 
a bátorságot, hogy megtagadjon t ő le egy zongorát?" Felbőszülve 
ezen a lekezel ő  eljáráson, amely a kompenzációs szándék 
szikráját sem mutatta, Shepp az Impulse hanglemezcéghez for-
dult (ahol szerződésben volt) hogy nézzenek utána a jogorvoslati 
lehetőségeknek. Ekkor egy pillanatra úgy t űnt, hogy az istenek az 
ő  javára avatkoznak be a dolgok menetébe: az Impulse-nál 
(amely az egyik legjobban men ő , legjobb nevű  cég volt) felaján-
lották neki, hogy vesznek számára egy szaxofont a Selmert đ l. 
Persze ez túl szép volt, hogy így igaz legyen. Pár nappal kés őbb 
értesült róla, hogy a szaxofon költségei magasabbak, mint ameny-
nyit az Impulse áldozni kész, hacsak nem ír nekik, mondjuk, fél 
tucat kompozíciót, melyek szerz ő i jogát náluk teszi le. 1966 ápri-
lis végén Shepp még mindig ezzel a rabszolgamunkával bajló-
dott, míg együttese, amely a nyugati parti turné során m űvésze-
tének csúcsára emelkedett, hetek óta próbák nélkül l ődörgött. És 
akkor a jazz establishmentnek még volt képe ártatlanságát han-
goztatni, mikor Shepp joggal írt „kezdetleges istállókról (klubok-
ról!), ahol a fekete embereket csutakolják, és véresre hajszolják, 
vagy leplezetlenül enyvet főznek csontjaikból." 

Joe Termini a Five Spot tulajdonosa azt mondta Archie Shepp-
nek, hogy đ  nem hiszi, hogy a jazz-zenészek m űvészek, és az-
után az igazságtalanságot sértéssel tetézve kidobatta Sheppet 
a klubból. 

Frank Kofrey a free ja» mozgalom egyik f ő  ideológusa, társa- 
dalmi és politikai hátterének kutatója ( ő  maga is fehér!) írja: 

„Még az archie sheppeket és cecil taylorokat is vádakkal illetik 
látszólagos faji el ő ítéleteik miatt a fehér bártulajdonosok, lemeze-
gyári tótumfaktumok és más üzletileg érdekeltek, miközben fi-
gyelmen kívül hagyják az együtteseikben meglév ő  integráció sú-
lyos tényét. Shepp együtteseiben például mindig volt legalább 
egy fehér tag — a trombonos Roswell Rudd —amióta az együttes 
félig-meddig rendszeresen dolgozik. Mikor Los Angelesben dol-
gozott még egy fehér — a b őgős Charlie Haden — csatlakozott 
hozzájuk, aki átrepült keletre is, hogy Shepp-pel dolgozhasson. 
Az új muzsikusoktól jövő  fenyegetés tehát nem a rasszizmus, 
ahogy állítják, hanem vakmerőségük, hogy tiltakoznak a kizsák-
mányolás és lealacsonyítás ellen. Ez megbocsáthatatlan b űn. A 
hangsúlyozottan harcos fekete radikálisok, mint Shepp, pszichi-
kailag és társadalmilag egyaránt fenyegetik Feathert, Terminit és 
a hasonsző rűeket. Ezért meg kell őket semmisíteni." 

„A jazz történelmének egyetlen id őszakában sem hagyott az 
ideológiai és zenei összetev ők egyfajta keveréke olyan tartós 
nyomokat, egy zenei irányzaton, mint a free jazz-nek titulált zene 
esetében" —írja a német muzikológus Ekkelhard Jost, az érintett 
korszakot a legkomplexebben feldolgozó, tárgyilagos hangú, 
alapvető  művében. 

„A totális szabadság gondolata, melyre a free ja zz  kifejezés a 
»felületes szakértők« megjelenése óta utal, a zenei tények hamis 
értékelésébő l nőtt ki ... A jazz-kommentátorok egy csoportja a 
free jazz szocio-kulturális és politikai hátterét tette vizsgálódásai-
nak középpontjába. Számukra a motiváció nem jelentéktelen for-
rása volt a muzsikusok önmegítélésmódjában bekövetkezett vál-
tozás. A pusztán szórakoztatói szerepkör megtagadása, politikai 
természetű  tevékenységek kövezték ki az utat a zenei analízis 
egy szociológiai (néhány esetben pusztán szociologizáló) meg-
közelítése felé. Azonban lehettek sürgető  — és sok esetben pro-
duktív — kutatások a free ja zz  társadalmi szerepét mint kulturális 
és politikai jelenséget illet ően, a kizárólagos megközelítés eleve 
kockázatot hordozott magában: a free jazz fejl ődésének autonóm 
zenei aspektusai — azaz azok, melyek elkerülik a tisztán szocioló-
giai analízis veszélyét — gyakran teljesen háttérbe szorultak... 
Ahogy nem elég egy zenei stílus fejlődését csupán eszközül 
venni szociológiai teóriák lesz űrésére, éppolyan haszontalan az 
elemzést csak zeneileg érzékelhető  tényekre szűkíteni. A free 
jazz pontosan mutatja, hogy milyen szorosak a kötelékek társa-
dalmi és zenei tényezők között, és hogy mennyire nem ragad-
ható meg egyik sem a másik nélkül." 

Ha megvizsgáljuk Archie Shepp pályafutásának a 60-as és 70-es 
évek fordulójára es ő  szakaszát, jól láthatjuk a politikai és zenei 
tevékenység dialektikus kölcsönhatását. Nagyon találó Ekkelhard 
Jost elemzése errő l a periódusról. 

„Amíg Shepp Roswell Rudd-dal játszott, bizonyos határozott 
koncepciót alapozott meg zenéjében. De a 60-as évek végén és 
a 70-es évek elején a régi és új fonnák — a rhythm and blues és 54 



az afrikanizmus, a free j azz és Ellington — közötti állandó ide-oda 
mozgás jelzik elsősorban fejlődését. Ebben a folyamatban Shepp 
gyakran igen eltér ő  stílusú, és meg kell mondani, egyenetlen 
zenei képességekkel rendelkez ő  zenészekkel m űködik együtt al-
kalmilag. Az 1968 után készült lemezfelvételeken közrem űködő  
zenészek névsora azt mutatja, hogy viszonylag kevéssé fontos 
számára, hogy zenésztársai a jazz mely stílusterületein mozog-
nak otthonosan. Játszik hard bop veteránokkal, a chicagói free 
jazz kör fiatal avantgardistáival és neo-blues zenészekkel. Mivel 
improvizálásának variabilitása igen nagy, könnyen alkalmazkodik 
mindezekhez a változó csoportokhoz és stílusokhoz, anélkül, 
hogy feladná önnön egyéniségét. Mindamellett sok 1970 körüli 
felvételét hallván akarva-akaratlanul azt érezzük, hogy zenéjének 
táguló időtlensége bizonyos tanácstalansággal párosul. Míg az 
afro-amerikai zene teljes spektrumát szándékozik feltárni önma-
ga és hallgatói számára, gyakran elmerül a küls őségekben. Már 
nem kísérletezik a kifejezés különböz ő  módjaival, hogy azután 
transzformálja és egyesítse azokat. Ehelyett meglév ő  modelleket 
alkalmaz és eredeti formájukban helyezi őket egymás mellé anél-
kül, hogy a szintézist megkísérelné. De talán csak úgy t ű nik, 
hogy mindezt acélnélküliség és stagnálás okozza; nagyon is 
lehetséges, hogy mindez Shepp abbeli meggy őződésébő l fakad, 
hogy muzsikusi kötelességei túl kell menjenek  kreatívönmeg-
valósításon. Ha elfogadjuk azt a kijelentését, hogy a képregények 
értékesek, mert a gettóbeli gyerekek ezekb ő l tanulnak meg ol-
vasni, akkor megértjük, hogy miért játszik Shepp olyan rock-
kompozíciókat, melyek olyan messze vannak a kortárs jazzt ő l, 
mint a Miki egér James Joyce-tól." 

Elkötelezettsége, töretlen hite a black music társadalmi fontos-
ságában átsegíti a stagnálás id őszakán. Mind zenei, mind politi-
kai tevékenysége kezdettő l fogva tudományos igény ű . 

„El  kell mondanom, hogy a Goddard college-ben eltöltött id ők-
ben, amikor a drámairodalmi szakra jártam, kezdtem el őször 
érdeklődni a szocio-politikai tevékenység iránt." 

LeRoi Jones a következőket írja róla: „Archie Shepp egyike a 
legelkötelezettebbeknek a fiatal és öreg jazz-muzsikusok között. 
Tudatosan és kritikusan tisztában van a fekete m űvész társadal-
mi felelősségével, ami a maga nyugodt módján segít az esztéti-
kai megalapozásban is. Ebben az értelemben az etika és az 
esztétika, ahogy Wittgenstein mondta, egy és ugyanaz a dolog." 

Az amerikai establishment-nek be kellett látnia, hogy az archie 
sheppeket nem lehet elhallgattatni. A dühödt támadások inkább 
erősítették, mint gyengítették a mozgalmat mind zenei, mind po-
litikai téren. Megpróbálták hát kisajátítani és saját céljaik szolgá-
latába állítani a fekete mozgalmat; ez bevált taktika. Közben a 
free jazz meghódította a világot, de az amerikai hivatalos kultúra 
minden erő lködése ellenére Amerikában továbbra is underground 
— és mint ilyen: ellenzéki — jelenség maradt. Akik annak idején 
túlzott radikalizmusáért támadták Sheppet, most ennek látszóla-
gos hiányát kérik számon tő le. Fanyalogva beszélnek arról, hogy 
elavult „hagyományos" zenét játszik, nem eléggé „free", nem 
elég „forradalmi", hogy megöregedett. Azonban a harc ma meg-
változott körülmények között folyik tovább. Az afrikai öltözék köz-
ben tömegdivattá vált. az  1978-as varsói ja77fesztiválon például 
tanúja voltam, hogy se szeri se száma azoknak a black music 
gondolatától igencsak távol álló zenészeknek, aki ilyen öltözék-
ben léptek színpadra. Archie Shepp viszont sötét öltönyben, fe-
hér ingben és nyakkendőben játszott, és — uram bocsá'! — ásvány-
vizet ivott. De a Malcolm X-r ő l szóló poéma változatlan er ővel 
zengett a nagy auditóriumban. A jazz-muzsikusnak ismét egy új 
típusa jelent meg el őttünk, aki most már a tudós felkészültségé-
vel rendelkezik, és így látja a saját múltbeli és jelenlegi tevékeny-
ségét és gyökereit. 

„A mi hagyományaink felett átnéztek, mert mi vagyunk az örök 
niggerek. Mi vagyunk a nyugat páriái. De ha igazán komolyan 
tekintik át hagyományainkat, akkor látható, hogy a ja zz  az afro-
keresztény zenéb ő l származik. Itt az Egyesült Államokban ne-
künk külön hagyományaink vannak. A mi keresztény hagyomá-
nyainkat a fehér keresztény hagyományoktól megkülönböztetve 
kell nézni. Az olyanok, mint Guy Pullen Jackson és zenénk ko-
rábbi gyűjtő i fajgyű lölők voltak. Elmulasztották észrevenni, hogy 
képesek voltunk olyan zenét alkotni, mely független volt attól, 
amit a fehérek tanítottak nekünk. Jackson megpróbálta bebizo-
nyítani, hogy a fekete zene lényegileg a nyugati kultúrából szár 
mazik. Például a blues-t urbánus nyugati formának tekintette, 
amit a néger a fehérekkel való zenei közösségben alkotott. Hogy 
a blues egy olyan metamorfózis, mely a fehér harmónia, skála és 
forma ismeretén keresztül jött létre. Csak amikor bizonyos Afrika-
kutatók kezdték bebizonyítani, hogy az afrikaiaknak már volt har-
móniaérzékük, és igen komplex skálarendszerrel rendelkeztek, 
amely magába foglalta a diatonikus és pentaton skálákat, akkor 

55 	vált világossá, hogy Jackson és társai tévedtek. Ha megvizsgá- 

lunk néhány korai dalt, láthatjuk, hogy dallamaik afrikaiak. Penta-
ton dallamok, mint a Sometines I feel like a Motherless Child. 
Ezért mondom, hogy kell egy kis Lightnin' Hopkins-nak lennie a 
hangzásunkban. John Coltrane Chosin the Trane-jébe van egy 
kis Lightnin' Hopkins. 

Pres (Lester Young) volt az egyik legels ő  urbánus zenész. Pres 
tette meg az els ő  lépést afelé, amit úgy nevezek, hogy nyugati 
értelemben vett el őadásmód. Pres olyan zenét csinált, ami nem 
különösebben volt a közönség tetszéséhez, tánchoz vagy ének-
léshez szabva, mivel ezek f ő leg afro-amerikai vagy afrikai szár-
mazékos formák, melyek mindig tánc vagy vokális jelleg űek, ha-
csak nem rituálisak. Pres óta a muzsikusok nem kényszerülnek a 
közönség vagy valamilyen társadalmi esemény számára alkotni. 
Szerepük művészi jellegű ." 

„Azt hiszem, történelmi fontosságú a 60-as évek zenéjének érté-
kelése. Annyiféle zenét játszottak abban az id őben. Ott volt Miles 
(Davis) ott volt az egész rhythm and blues vonal, a twist és 
Chubby Checker. Voltak ül ősztrájkok, szabadságmenetek, pol-
gárjogi harcosokat gyilkoltak meg, a King, a Kennedy és a Mal-
colm elleni merényletek, Watts és Harlem, a black tanítások 
kezdetei, a black power mint mozgósító jelszó, a Párducok. Mind-
ezek és időnként a négerek zenei manifesztációja teljesen szem-
behelyezkedtek az establishmentnel. Tudja-e, hogy az A Love 
Supreme (John Coltrane) aranylemez volt? Es mégis elbátortala-
nították az embert, hogy ilyen lemezeket csináljon. Az A Love 
Supreme mutatja, hogy van piaca az ilyen zenének. Már csak 
pusztán kapitalista szempontból is hogyan lehetséges, hogy ez a 
piaci igény nincs kielégítve? Le kellett sz ű rődnie bennem dolgok-
nak, melyekre Max Roach rámutatott, és nekem is be kellett 
látnom. A politikai dolgoknak a zenei elhivatottságon belül kell 
lenniök, ahogy a Lester Young munkássága által jelzett szintézis 
mutatja. Értem ezalatt, amikor a fekete m űvész megteszi a lépést 
a népzenétő l, a tradicionális zenétő l a m űvészi zene felé. Mit 
vigyen magával? Hol a helye? Ő  nem Chubby Checker vagy 
James Brown vagy Stevie Wonder. Nem a pénzért muzsikál. De 
úgy adódhat, hogy aranylemezt csinál, és ez egy csomó pénzt 
jelent, amit sok ember fizet ki. Mi történt ezekkel az emberekkel? 
Mit csinált velük Amerika? Megbeatles-ezte őket? Az ilyen mo-
delleket miért nem támogatják kereskedelmileg, ha az arany-
lemez mutatja az igényt? Az A Love Supreme kihívja Amerikát, 
hogy foglalkozzon ezzel a piaccal, ezzel a területtel, az igénnyel, 
amely e kulturális, társadalmi réteg zenéje iránt mutatkozik." 

„Az én közönségem fő leg fehérekbő l áll. Valaki felhívott az egyik 
nap és elmondta, hogy a Harlembe akart engem vinni, de ott 
nincs pénz, hogy megfizessenek. Azoknak ott kellene minket 
hallaniok, mert nem ismernek. Nehéz dolog, de nem jutok mun-
kához a fekete társadalomban. Ez a kulturális alkalmasság kér-
dése, amivel a fekete társadalomnak foglalkoznia kell, ahol ko-
moly feladatokat kell kit űzni. Az emberek elmennek Stevie Won-
derre, kifizetnek 10-15 dollárt James Brownért. De nem fogadják 
be a saját zenéjüket egy magasabb szinten. Ismét nomádok, 
számkivetettek leszünk. Roach és magam is Európába és Japán-
ba kell hogy menjünk lemezeket csinálni. Azt hiszem, hogy a mi 
népünk is akarja hallani ezt a zenét. A fehér emberek nemcsak 
lelkesen hallgatják, de utánozzák is." 

„Igényt érzek magamban, hogy olyan zenei megközelítést fej-
lesszek ki, amely legalábbis el őkészüietet jelent a közeledésre 
azok között, akik csinálják, és azok között, akik hallgatják a 
zenét, mert az a zene, amit a 60-as években játszottunk, már 
lejárt a közönség szemében." 

„Egyszer beszéltem John  Coltrane-nel, mikor szinte mindent 
megnyert a népszer űségi szavazásokon abban az évben. Azt 
mondta, hogy őt ez az egész nem érdekli. Szeretnék én is eljutni 
oda, hogy úgy fogjam fel ezt a dolgot, ahogy Trane tette. Hogy 
ügyet se vessek rá. Ez az egyik oka, hogy tanítok, hogy kívül 
helyezzem magam az effajta versengésen. A népszer űségi sza-
vazások kapitalista típusú struktúrák abban a tekintetben, hogy 
kijátsszák X.-et, Y.-nal szemben. Egy olyan ellenállhatatlan szük-
ségérzetet és beidegz ődést elégítenek ki, melyet elfogadtunk 
mint dolgok megítélésének normális módját a piacon. Itt az ideje, 
hogy a zenét kivonjuk ebbő l a kereskedelmi forgalomból, és 
kulturális síkra tereljük. 
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art lover (a borítón) 

U ovom broju objavljujemo del iz još пе  dovršenog romana Las/a Vegela (Szemben),  na-
dalje kratke prozne tekstove Ati/e Balaža i Ferenca Ka/apatija, kao i pesme Bele Čorba, 
Ferenca Kalapatija, Kristofera Mid/tons i posthumusnu pesmu madarskog pesnika Karolja 
Papa, koji je pao kao žrtva fašizma. 

„ Ubi1i su ga  pre trideset i pet godina, 30. januara 1945. godine U Bergen-Belsenu, U četrdeset 
I osmoj godini života. (...) Porodi čno poreklo, č injenica da  Ja bio jevrejin, bili su pokretačka 
snaga njegovog živitnog dala. Ni jedan mađarski pisac nije se jače od njega udubio  U  svet 
staroga zaveta,  job Id  najranije mladosti pisai је  novele i romane kao pripreme za veliki 
roman 0 Isusu . .. ( . ..) Id samog po četka U duši su mu se prividale biblijske historije — te 
pг iče je zapisivao sve upomije. Ovo „manjinsko" saznanje i naravno grčevi vaspitanja i detinj- 
stva uč inili su ga usamljenim, jednim od najusamljenijih stvaraoca  U madarskoj književnosti. 
Ujedno i najotvirenijim, najiskrenijim stvaraocem, kriti čari su vibe puta rekli  O njemu da je 
„svoju otvorenost često uvečavao do svireposti". (...) Aki bolje pomislimo, to što su ga 
ubili bila je neminovnost. Jer bio je buntovnik..." (del iz zapisa Karolja Dudaša  0 Karolju 
Papu) 

„Nešto mi nije dali mira videvši rodu Jožefa Fekete. Čist apsurd. Več  i sara č injenica da 
se jedna roda u Moravi čkom ataru odvojila od ostalih, i dok lupajuć i krilima tone u vazdušnoj 
struji, odabira sebi stub dalekovoda, da hi se najzad izgubivši snagu, raširenih krila stropoštala 
na porculanské izolatore. Kakva ornitološka akrobatika, naklon plesa ča na žici, kada  divot  visi 
o koncu? ( . . .) Roda je letela iznad kopna, a ne iznad mora, iz jednog sveta  U drugi. I nije 
pala; pokazuje svoja krila. Umomu glavu podiže.Juri ро  žičari: uvis, uvis! (odlomak iz eseja 
Ants/a Bognara pisanog povodom fotografije Jožefa Fekete.) 

„190 cm visok, 110 kilograma težak, teli mu pokrivaju guste malje: Čelavi, ćaknuti dlakavko, 
nezgrapan i bezvremen, svojim groznim glasom trioptrialnim cmouokvirenim nao čarima bezbroj 
puts je prevalio razdaljinu izmedu Patersona, Njujorka i San Franciska. Obišao je tajna skro- 
višta sveta. Ponekad u karucama a ponekad peške. Po Kervaku najbolji pesnik Amerika, kao 
što Ja  to i Korzo (...) Na Ferlingetiju svojstven nač in геčепо : gnusna koko palms modernog 
pesništva (koko kao kokain), brbljivo dupe nataknuto na šipku, dvonožni primopredajnik.  In je 
gnevno urlajuć i, bradu treskajuć i dada mraz-pesma. Bezvremen? 1979-1926-53. Zar i ti stariš 
Ginsbergu? (Esej A/i/e Ba/aža 0 Ginsbergu). 

„ Saul, koji se potuca po središtu ogromnig trga, stvamo se nalazivši na m Иoj tačci svog 
postojanja: „strastvena zainteresovanost" nailazi na prepreku. Mrtva ta čka je to, koja idejno 
evocira pad biblijskog saulajna zemlju'Nakon ovoga pads sledi isvetljavanje. Saulu iz romana, 
medutim, u odredenom momentu nije data mogu ćnost uzdizanja, nije vidljiv put, nedostupan 
JO  smisao: trenutak Saulove „prazne prisutnosti"  Ja trenutak pre shvatanja postojanja. T гenu- 
tak, koji priprema osvetljavanje. To ii  trenutak Antoana Rokventina, u kojem mu pogled pads 
na koren kestenovog stabla. A  fi onaj sledeć i u kojem se pred njim razotkriva postojanje. 
A  fi sledeć i u kojem umesto Sau1a koji pads na zemlju sa puts ustaje Paul. Meseljev roman 
završava dogadaj na drumu: zaobilazi motiv pads/ustajanja, plemenitom č istot0m opisuje tre- 
nutak razumevanja, koji se rimuje as ustajanjem — kao i stadijum koji mu prethodi: „Duga 
prava ulica, prava Vikus Rektus, same otvorene kapije, zatim neka suncem obasjana pustara 
i nebo, kuda ulica vodi — (studija Beste Torka  0 prozi  Mik/oda  Mese/ja) 

„Cobelova je pronašla u ogledalu svoj najličniji, a isti vreme objektivni govor pesme, simbol 
koji najčešće omogućava lirsku bezli čnost. Bib o je  vad govora 0  time da prirodi njenog pesnič- 
kog viđenja pripada mnogostruko reflektovanje prizora. U ivom ciklusu subjektivno opisano i 
personifikovano ogleda/o, refleksija prerasta u organizacioni element pesničkog govors, postaje 
simboličan svedok i režiser spoljnih i unutrašnjih zbivanja. Na prvi pogled sugestivnost  aim-
bus proizilazi íz toga: u svojoj materijalnoj zaokvirenosti i beskrajnoj otvorenosti — mibe da 
absorbuje i  mode da projektuje sve, ne postoji ose ćajni iii misaoni „balast" koji mu se ne bi 
mogao pripojiti u č ijoj drami postojanja ne bi mogao da u čestvuje kao oblikuju ć i svedok. Iz- 
ražavanje u  fonni  mode znač iti mogućnost koja deluje beskrajno slobodno, a u isto vreme 
mode da deluje snagom samosav/adivanja svojstvenoj usredsredenosti na objekt misli i oseča- 
пја . Odkrivanjem suštine reverzibilnog„ogledala-duše" stvirilo se u lirskompesnibtvulCobelove 
uzajamno interpretirano suodržavanje jednokratne situacije, unutrsšnji i spoljašnji svet koji živi 
(i) samostalnim životom." (Magdolna Danji  O  Minki libel, pesnikinji moderne s kraja devet- 
naestog veka) 

„ Zašto  ja filozofija postala priznanje? Zašto Ja Metod za ispravno vodenje ura postai — auto- 
biogrsfija? (Studija Derda Bodanskog — Utopija iii alternativa? — razmatra mogućnost filozofskog 
miš/jenja). 

„Uopštena sudbina robova koja nam se otkriva U memoarima Karla Štajnera ispunjena  Ja 
konkretnim sadržinama jer  ii sač injena od bezbroj pojedinačnih sudbina pojedinih Ijudi . . . 
(U završnom delu komentara /b/van Bošnjak sa činio je bibliografiju naslova ро  nacionalnosti-
ma 0  žrtvama staljinovskih logora smrti) 

„Ne budimo sitničavi!  Herman ii u ideološkom rvanju as novim iracionalnim ipak uspeo na 
naglavačke postavljenu misao Bernarda Henrija Levija (... Zašto bib odmah morao da biram 
izmedu Hitlera i staljina?") da postavi na noge, do te mere da je misao dobila ravne tsbsne." 
(Po/emički zapis Bele  ()orba  O studiji /b/vans Herrnana pod nas/ovom I iracionalizmu sedam- 
desetih godina) 

Vezu između poezije i kritika  modern o osИariti na jednoj glavnoj relsciji: imsginacija i raciona- 
lizam tj. diskusija; na relaciji izmedu logos tj. pojma i alike. Jasno je da ova veza nosi U  sebi 

jednu filozofsku tj. filozofsko-estetsku dimenziju, koju nikada fi  amino da zaboravimo. (Esej 
Dani/a Kocevskog  0 vezi poezije i kritika) 

„Arči Šep  ii pre svega velikan tenor saksofona, koji  ura da svira sve, počev  Id balada Bens 
Vebstera i  plant/meg bibapa sve do totalno slobodne muzike, i uvek  ii toliko karakteristi čnog 
zvuka, kakav  ii  i on sam. ( . . .) Šep nije al onih „dobro vaspitanih" muzi čara koji u tišini 
nastavljaju svoju muzičku delatnost ostavivši govorancije kriti čarima. Naprotiv. Osetljivo reaguje 
na društvene nepravde i biri se protiv rasne diskriminacije uvek i na svakom mestu gde se 
s njom susreće. Taj stav  Ja opredelio Šepov Živitni pogled  O kojem su govorili mnogo be/me 

opširnije nego 0 njegovoj muzici." (napis Pa/era Sigetija  O  muzici Arčija Šepa) 

rezime: 
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A falfestészeti mozgalom hulláma Európa der űsebb, déli 
részeit sem kerülte el. A felvétel egy spanyol 
nagyvárosban készült 

A fejlelt bicikliforgalmáról ismert Amszterdam sivár falfelületeire mintegy jelképesen kerékpárok és kerékpározók 
alkotta szobrokat aggattak fel 

art press art press art press art press art press art press art press art press art press art press art press art press art press art 

Létünk tükre 

Ha igaz, hogy a szem a lélek tükre, akkor a környezet 
az emberi magatartásformákat visszaver ő  felületnek ne-
vezhető . Nemcsak a közvetlen élettér, hanem a tágabb 
hatósugarakkal befogott nemrég még érintetlen természet 
is. Az iparosodás hulláma elborítja Japán szigetvilágát és 
behatol Brazília bevehetetlennek vélt távoli őserdeibe. Az 
emberi nemtörődömség és hanyagság, a jöv ővel szem-
ben megnyilvánuló felelőtlenség a nagyvárosokban, az 
iparközpontokban a legkifejezettebb; ott, ahol a legs ű rűbb 
a népesedés. Városrendészeti, építészeti, kommunális és 
környezetalakítási problémák halmozódnak egymásra. A 
Peter Dahinger svájci tanár felvételén elénktáruló látvány 
szinte mindennapos, sőt a megszokás tompító hatása 
folytán már-már lelkiismeretfurdalás nélkül vesszük tudo-
másul. 
Vannak azonban bíztató kezdeményezések, s most ezek-
nek kívánok több teret szentelni. Amint a mellékelt képes-
nek kívánok több teret szentelni. Amint a mellékelt kép-
anyag bizonyítja, egyes helyeken a környezet arculatán 
esett csorbát a legkülönfélébb életterekre — utcákra, épü-
letekre, terekre, strandokra —összpontosítva igyekeznek 
kijavítani. Az amatőrök, egyszerű  polgárok kezdeményez-
te, majd állami támogatással segített környezetvédelmi 
és -alakítási mozgalom ilymódon számos bizarr, de 
mindenképpen hasznos ötlettel szolgál még a vizuális 
kultúra terjesztésén és fejlesztésén fáradozó profiknak is. 

Peter Dahinger felvétele készülhetett volna a világ 
bármely pontján. A jól sikerült alkotással elnyerte egy 
német magazin díját 

Az egyéni kezdeményezésekb ől lassacskán tudatos 
mozgalom nőtt ki, amely az európai nagyvárosokb ал  
a festészeti és szobrászati megoldások sorozatát pro-
dukálja — megvalósításában egyetemisták, diákok, mun-
kások, nyugdíjasok stb. tudásra és foglalkozásra való te-
kintet nélkül vállalnak részt. A vizuális környezetalakítás 
bátran nevezhet ő  a legdemokratikusabb és legszabadabb 
urbánus peremm űvészeti irányzatnak, ahol az ezote-
rikus, elitista m űvészet szabályai és iskolai tantételei 
semmit sem jelentenek. A hangsúly a szándékon, a cse-
lekvőkészségen van. Azon, hogy most kapjunk észhez, 
amikor még nem késő . 
Az önkifejezésnek ez az új, helyzetment ő  fonnája több 
mindenre felhívta a figyelmet, hiszen csak m űvészeti 
szempontjait vizsgálva is több jelent ős változást hozott. 
A festmények és egyéb m űtárgyak a m űtermekbő l és el-
szigetelt kiállítói helyiségekb ő l kikerültek a szabad ég alá, 
az emberi élettérbe, ahol a környezet vizuális artikuláció-
jának részeivé, sőt kiegészítő ivé, bizonyos vonatkozás-
ban pedig kritikai tényező ivé váltak, hiszen rámutattak 
az építészeti és környezettervezési fogyatékosságokra. 
Másrészt a m űvészet így közelebb került a mindennapok 
emberéhez, a munkásokhoz, a társadalom peremén 

élőkhöz. Nem lehetett tovább leplezni, hogy bajok van-
nak nemcsak az ódon, kopott városrészek felújításával, 
az ipari szféra sivár arculatának felélénkítésével, hanem 
az új, korszerű  lakótelepek tervezésével, építésével is. A 
derű t és melegséget árasztó falfestmények jelentőségét 
csak az foghatja fel igazán, aki már utazott néhány órát 
a szürke, depressziót árasztó lengyel, német vagy angol 
bánya- és iparvidék valamelyik vasúti relációján, ahol 
szinte több a füstöt okádó gyárkémény, mint a villanypóz-
na. Az európai környezetvédelmi mozgalom felbecsülhe-
tetlen érdeme, hogy az arra alkalmas felületeket humá-
nus üzenettel ellátott m űvészi alkotásokkal díszítette fel, 
mintegy megelőzve a hasonlóan érdekes vizuális ötlete-
ket felmutató amerikai „szabadtéri" reklámozást, a fo-
gyasztói társadalom óriásbálványát. 
A falfestészet nem korunk vívmánya, legalább egyid ős 
az emberi kultúrával. Ennek az ősi önkifejezésnek most 
egészen más szerep jutott azokban a közösségekben, 
amelyekben idejében felismerték szükségességét, a szür-
keség, a sivárság és az egyh алgúság elleni gyógyító ha-
tását. Minderrő l szebben beszélnek a mellékelt felvételek, 
amelyek alá kivétel nélkül a következ ő  szöveg kívánkozik. 
akár tanulságként is: másolni szabad! 

Hogy a franciák nem közömbösek 
világhírű  tengerparti strandjaik 
állapota iránt, bizonyítja, hogy ezeket 
a második világháborúból visszamaradt, 
ereoetlleg szürke betonbunkereket 
a francia humorral átitatott 
fürdőzőjelenetekkel és ez ideig 
ismeretlen tengeri lényekkel telepítették be 

Hogy az NDK-ban is mind nagyobb gondot fordítanak 
az emberi élettér szépítésére, bizonyítja ez az Erfurtban 
készült tizennégy hatalmas színes szobor. Eberhard 
Heiland népviseletbe öltöztetett szobrai a népek 
közti barátságot jelképezik. Egy lakótömb térközében 
kaptak helyet (Tanjug-fotó) 

A belga környezetszépítők még az építőhelyek ideiglenes kerítéseit is benépesítették. A véletlen járókel ők közt a neves 
Manneken Pis és az őt árgus szemekkel figyelő  rendőr is elvegyült 
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I  számunkban 
fekete j. józsef 
felvételeit közöljük 


